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Stuurt aan op resultaten door oplossingen 
eigen te maken, de juiste mensen te 

betrekken en beloften waar te maken.

Kijkt verder dan diens directe werk binnen 
en buiten Pearson en introduceert nieuwe 
manieren van bekijken, denken en werken.

Neemt gedurfde en besluitvaardige acties om 
ambitieuze uitkomsten te leveren en is de aanjager 

van een cultuur met hoogstaande prestaties.

Onze waarden

Luistert, moedigt aan en respecteert 
verschillen; behandelt iedereen rechtvaardig 

met eerlijkheid en transparantie.

Moedig Fatsoenlijk

Vindingrijk Aansprakelijk

 �  Is vastberaden en moedig bij 
hindernissen en tegenslagen

 �  Geeft ideeën of eigen meningen zonder 
angst voor kritiek of professioneel risico

 �  Stelt hoge eisen aan zichzelf en aan  
anderen

 �  Benadert ingewikkelde problemen vanuit 
meerdere invalshoeken en verhelpt problemen 
die geen duidelijke oplossing hebben

 �  Biedt creatieve ideeën en innovatieve 
oplossingen om problemen op te 
lossen en kansen te onderzoeken

 �  Heeft een breed perspectief om kansen 
en oplossingen te identificeren

 �  Is eerlijk, transparant en oprecht bij 
het samenwerken met anderen

 �  Bouwt vertrouwensvolle relaties op met 
werknemers binnen en buiten Pearson

 �  Zoekt en houdt rekening met uiteenlopende 
standpunten en talenten van anderen

 �  Is verantwoordelijk voor eigen werk en streeft 
ernaar taken succesvol te voltooien

 �  Kan anderen identificeren en betrekken 
om zowel individuele resultaten als 
groepsresultaten te behalen

 � Komt zijn verplichtingen na
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Een bericht van John Fallon

Binnen Pearson staan we achter onze missie om mensen te helpen 
vooruitgang te boeken in hun leven door te leren.  Ook hechten 
we veel belang aan onze waarden van moed, vindingrijkheid, 
fatsoenlijkheid en aansprakelijkheid. Onze missie en waarden 
geven ons richtlijnen voor de interactie met studenten, klanten, 
partners en elkaar. 

Elke persoon verdient ook een veilige en respectvolle werkplek, 
ongeacht factoren zoals seksuele geaardheid, geslacht, ras, leeftijd, 
etniciteit, handicap, religieuze of politieke overtuiging. Onze 
diversiteit maakt ons een sterker en rijker bedrijf en is voor mij een 
integraal onderdeel van wat ons allemaal trots maakt om deel uit te 
maken van Pearson. Daarom wil ik er zeker van zijn dat we er alles 
aan doen om de afspraken in onze Gedragscode na te komen.

Als u om wat voor reden dan ook het gevoel heeft dat we dat 
niet doen, moedig ik u van harte aan om met uw manager, HR, 
of rechtstreeks met mij te praten. U kunt uw zorgen ook anoniem 
melden op www.pearsonethics.com. U kunt erop vertrouwen dat 
eenieder die een kwestie aankaart, dit kan doen zonder angst voor 
vergelding of consequenties. We moeten het melden wanneer we 
overtredingen van de wet, regelgeving, Gedragscode of ons beleid 
vermoeden. 

We verzoeken u om onze Gedragscode te lezen en te verklaren 
dat u deze heeft begrepen. Deze Gedragscode geeft namelijk aan 
hoe we op ethische en verantwoorde wijze aan onze missie en 
waarden werken. Door de Gedragscode te handhaven, tonen we 
onze betrokkenheid met elkaar en met de gemeenschappen die 
we dagelijks dienen en waarmee we communiceren. 

John Fallon
Afgevaardigd Bestuurder van Pearson

Illustratie door Tang Yau Hoong
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A. Onze waarden
We hebben duidelijke en eenvoudige waarden: alles wat 
wij doen is gericht op het streven om moedig, vindingrijk, 
fatsoenlijk en aansprakelijk te zijn. Deze waarden 
beschrijven alles wat van belang is voor ons en zijn een 
leidraad om correct om te gaan met de wereld om ons 
heen, waardoor wij onze gezamenlijke missie tot een 
goed einde kunnen brengen: mensen helpen meetbare 
vooruitgang in hun leven te maken door te leren.

B. Hoe onze code moet 
worden gebruikt
Onze Gedragscode (‘de code’) is bedoeld om ons 
te helpen bij het vertalen van onze waarden naar 
wereldwijde gedragsnormen. Het is een leidraad voor 
de verwachtingen die wij van iedereen hebben bij het 
werken aan onze bedrijfsdoelen en waarmee wij van 
Pearson een geweldige plek om te werken maken. 

Er is geen enkele gedragscode die een antwoord op elke 
mogelijke situatie heeft en daarom moeten wij op elkaar 
kunnen blijven vertrouwen om de juiste beslissingen te 
nemen en onze vragen en zorgpunten altijd te uiten. 
We maken u er ook op attent dat Pearson andere 
wereldwijde en plaatselijke beleidsregels heeft die niet 
allemaal in de code zijn opgenomen. U vindt deze op 
Neo, op de pagina Wereldwijde Beleidsregels (Global 
Policies). Daarnaast kunnen werknemers wier gegevens 
in Fusion worden bewaard, het lokale beleid op myHR 
vinden. In de code hebben wij aangegeven waar en hoe 
deze andere beleidsregels van toepassing kunnen zijn.

Soms kan het voorkomen dat plaatselijke wetgeving, 
gebruiken of beleidsregels van Pearson tegenstrijdig zijn 
aan de code. In zulke gevallen zal de meest stringente 
norm worden toegepast. Als u hulp nodig hebt bij het 
bepalen welke van de stringentere normen moeten 
worden gehanteerd, neemt u contact op met uw  
HR-vertegenwoordiger, Local Compliance Officer  
of de afdeling Naleving (Compliance) via  
compliance@pearson.com.

C. Wat wordt er van alle 
werknemers verwacht?
We moeten ons te allen tijde houden aan de 
hoogste normen inzake eerlijkheid, integriteit en 
ethisch gedrag. Er wordt van u verwacht dat u:

 �  Handelt op een professionele, 
eerlijke en ethische manier.

 �  Kennis neemt van de informatie in deze code, 
evenals van de bedrijfsbeleidsregels. Bijzondere 
aandacht besteedt aan het beleid dat relevant 
is voor onze functieverantwoordelijkheden. 

 �  Onmiddellijk zorgen over mogelijke schendingen 
van wetten, voorschriften, deze Code en andere 
Pearson-beleidslijnen meldt aan onze manager of één 
van de teams die in deze Code worden genoemd. 

 �  Meewerkt en de waarheid spreekt als u tijdens een 
onderzoek of audit gevraagd wordt te spreken en 
nooit gegevens zult wijzigen of vernietigen als een 
onderzoek verwacht kan worden of aan de gang is.

 �  De Code regelmatig en periodiek herziet, 
periodiek erkent en aangeeft dat u die naleeft.

Wie moet onze Code volgen? 

Onze code is van toepassing op alle werknemers van Pearson en de Raad van Bestuur. 

Bedrijfspartners zoals joint venture partners, leveranciers, franchisenemers, distributeurs, wederverkopers, 
externe bedrijven (inclusief dienstverleners en werknemers van derden zoals uitzendbureaus) kunnen 
een directe impact op onze reputatie hebben door hun gedragingen. Om deze reden verwachten we dat 
zakenpartners aan dezelfde hoge normen voldoen wanneer ze samenwerken met Pearson of namens ons  
en de principes volgen die zijn uiteengezet in onze Gedragscode voor Zakenpartners.

Deel I: Hoe wij samenwerken

Vraag: Geldt deze Code voor iedereen bij Pearson?

Antwoord: Ja. Elke werknemer van Pearson (of van 
bedrijven waarvan Pearson de grootste aandeelhouder 
is), ongeacht diens niveau of functie, moet deze code 
naleven. Bedrijfsleiders hebben bovendien een speciale 
verplichting en verantwoordelijkheid om als rolmodel 
voor onze waarden op te treden en moeten de hoogste 
gedragsnormen handhaven.

http://www.pearsonethics.com
https://neo.pearson.com/community/enabling-functions/ges-finance/pearson_global_policies
https://neo.pearson.com/community/enabling-functions/ges-finance/pearson_global_policies
mailto:compliance%40pearson.com?subject=
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Aanvullende verantwoordelijkheden 
van managers

Als u een manager bent, moet u:

 �  Altijd het voorbeeld te geven. Een hulp voor anderen 
zijn. Praat met uw team, collega's en bedrijfspartners 
over hoe de Code en het beleid van Pearson van 
toepassing is op hun dagelijkse werk en luister 
naar de zorgen en vragen die zij hebben.

 �  Zorg dat u een omgeving creëert waarin iedereen 
zich op zijn gemak voelt als zij vragen hebben 
en mogelijke overtredingen van de Code en 
het beleid van Pearson willen rapporteren.

 �  Indien een collega u benaderd met de melding 
van een mogelijke overtreding, zorg er dan 
voor dat u inzicht krijgt in de omstandigheden 
en de situatie waarin deze zijn opgetreden 
en neem de verantwoordelijkheid voor het 
vinden van een oplossing en voor mogelijk 
doorverwijzen naar de juiste personen. 

 �  Moedig nooit iemand aan om de wet, voorschriften, 
de Code of het beleid van Pearson te overtreden, 
zelfs niet in een poging om een zakelijk doel 
te bereiken, en vraag nooit iemand om iets 
ongepast te doen dat u zelf niet zou doen 
of waarvan u denkt dat het onethisch is. 

 �  Als u de supervisie hebt over externe bedrijven of 
bedrijfspartners, zorgt u ervoor dat ze zich verbinden 
onze Gedragscode voor Bedrijfspartners na te leven.

 �  Handel of onderzoek mogelijke overtredingen niet 
alleen af – neem in plaats daarvan contact op met uw 
HR-vertegenwoordiger, uw Local Compliance Officer  
of Compliance via compliance@pearson.com of  
fraud@pearson.com als het gaat om fraude. U wordt 
ook aangemoedigd om vragen te stellen of een verslag 
te maken op PearsonEthics.com zoals uitgelegd in het 
volgende deel.

Onthoud: geen enkele reden, inclusief de wens om zakelijke doelen te bereiken,  
is ooit een excuus om wetten, regels, de Code of het bedrijfsbeleid te overtreden.

Vraag: Ik ben een manager en ik weet niet 
helemaal zeker wat ik moet doen als iemand bij 
mij komt om een mogelijke overtreding van de 
Code te melden en wat er moet gebeuren als dit 
iemand van het senior-management betreft?
Antwoord: Ongeacht wie de beschuldiging betreft, is het 
belangrijk dat de juiste mensen worden geïnformeerd, 
zodat de situatie kan worden opgelost. Gebruik één van de 
mogelijkheden voor het stellen van vragen en melden van 
zorgen die in de code worden aangegeven. Als u zich om 
welke reden dan ook niet op uw gemak voelt om een rapport 
te maken aan een bepaalde persoon, kunt u de beschuldiging 
rapporteren met behulp van PearsonEthics.com.

D. Vragen stellen, bezorgdheid 
aankaarten en melden
Als u vragen hebt of u zich zorgen maakt over iets dat in 
strijd lijkt te zijn met de wet, regelgeving, de Code of het 
beleid van het bedrijf, dan heeft u verschillende opties:

 �  Neem contact op met uw manager. Wees zo specifiek 
en gedetailleerd mogelijk zodat uw vragen of zorgen 
duidelijk zijn.

 �  Neem contact op met uw Human Resources 
vertegenwoordiger. 

 �  Neem contact op met uw Local Compliance Officer. 
Local Compliance Officers (LCO's) worden benoemd 
voor elke regio, en in sommige gevallen een kleinere 
bedrijfsafdeling, om toezicht te houden op de 
naleving van het ABC-beleid en om goedkeuringen  
te verlenen zoals vereist door het ABC-beleid. Om  
uw huidige Local Compliance Officer te vinden,  
kunt u de lijst van de Local Compliance Officer 
bekijken op de Anti-omkoping & Corruptie en  
Global Compliance Office Neo-pagina’s.Om uw 
huidige Local Compliance Officer te vinden, bekijkt  
u de lijst van Local Compliance Officer op de  
anti-omkoping & corruptie en Global Compliance 
Office Neo pagina ' s. 

 �  Neem contact op met Naleving (Compliance) 
via compliance@pearson.com. 

 �  Ga naar PearsonEthics.com om een vraag te stellen 
of een rapport in te dienen. U hebt de mogelijkheid 
om vragen te stellen of een bestaande of verdachte 
overtreding online of per telefoon te melden.

http://www.pearsonethics.com
https://neo.pearson.com/docs/DOC-587836
mailto:compliance%40pearson.com?subject=
mailto:fraud%40pearson.com?subject=
http://www.PearsonEthics.com
http://www.PearsonEthics.com
https://neo.pearson.com/docs/DOC-597565
https://neo.pearson.com/community/enabling-functions/ges-finance/compliance-risk-assurance/antibribery_&_corruption
https://neo.pearson.com/groups/global-compliance-group
mailto:compliance%40pearson.com?subject=
http://www.PearsonEthics.com
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Ons anti-vergeldingsbeleid

Vergelding, in welke vorm ook, als antwoord 
op een melding is volledig onaanvaardbaar 
en ondermijnt de doelstelling van 
PearsonEthics.com. Daarnaast is het vaak 
illegaal en brengt het risico van een aanklacht 
tegen Pearson met zich mee.

Als u denkt dat u of iemand die u kent 
het slachtoffer is of is geweest van een 
vergeldingsactie als gevolg van het melden 
van een overtreding van de code, neemt u 
contact op met een van de teams die eerder 
in dit hoofdstuk van de code zijn vermeld. 
Voor meer informatie over het melden bij 
Pearson, bekijk ons beleid voor het aankaarten 
van zorgen en het anti-vergeldingsbeleid.

Melden: Contact Opnemen 
PearsonEthics .com
PearsonEthics.com is een vertrouwelijke manier om 
antwoorden te krijgen op uw vragen en zorgen en om 
mogelijke schendingen te melden. Het wordt beheerd 
door een onafhankelijk bedrijf, is 24 uur per dag,  
7 dagen per week beschikbaar en is meertalig.

Bij PearsonEthics.com u krijgt ook de mogelijkheid om  
een vraag te stellen of een verslag te maken per telefoon. 
Als u belt, luistert de telefonist naar de zorg of vraag, 
stelt hij/zij zo nodig verduidelijkende vragen en schrijft 
vervolgens een samenvattend verslag. De samenvatting 
wordt dan aan Pearson geleverd om te worden 
beoordeeld welke verdere handelingen noodzakelijk zijn.

Sommige landen, waaronder velen in de Europese 
Unie, hebben specifieke regels voor het gebruik van 
PearsonEthics.com in sommige gevallen kunnen de 
soorten verslagen die kunnen worden aanvaard, worden 
beperkt. Op enkele uitzonderingen na, kunnen alle 
werknemers van Pearson ervoor kiezen om anoniem een 
rapport op onze site te maken. Als uw lokale jurisdictie 
geen anonieme rapportage toestaat, zal de site u niet 
toestaan om een anoniem rapport te maken.

Na de melding zal de melder een identificatienummer 
ontvangen zodat hij/zij later navraag kan doen. Dit is vooral 
belangrijk als het verslag anoniem wordt ingediend – een 
optie die in de meeste, maar niet in alle landen waar we 
actief zijn, beschikbaar is. Met dit identificatienummer 
kan de melder aanvullende informatie verstrekken en de 
aanpak van de kwestie volgen. Uit respect voor privacy 
is Pearson echter niet in staat om de melder te vertellen 
welke individuele disciplinaire acties zijn ondernomen.

Alle rapporten en meldingen worden vertrouwelijk 
gehouden in praktische zin, behalve als bekendmaking 
verplicht is.

E. Naleving
Het overtreden van relevante wetten, regelgevingen,  
de code of beleidsregels van het bedrijf, of anderen 
aanzetten om dit te doen, kan leiden tot persoonlijke 
risico's (en, in sommige gevallen, blootstelling aan 
juridische maatregelen). Daarnaast kan het Pearson 
ook blootstellen aan mogelijke aanklachten van 
aansprakelijkheid en wordt onze reputatie in gevaar 
gebracht. Overtredingen zullen leiden tot disciplinaire 
maatregelen, zo nodig met inbegrip van beëindiging van 
het dienstverband. Bepaalde acties kunnen ook leiden tot 
wettelijke procedures. Voor specifieke beleidsregels op 
plaatselijk niveau kunt u contact opnemen met uw  
HR-vertegenwoordiger. 

Werknemers kunnen ook disciplinair worden aangepakt 
voor gedrag buiten het werk, inclusief activiteiten 
die online plaatsvinden en onze reputatie kunnen 
beschadigen of niet in overeenstemming zijn met 
onze zorg voor het welzijn van onze studenten.

Vraag: Als ik gezien heb dat iemand zich 
niet correct heeft gedragen in een gebied 
dat buiten mijn verantwoordelijkheden 
ligt, wat moet ik dan doen?
Antwoord: Alle werknemers van Pearson hebben  
de verantwoordelijkheid om het bedrijf te helpen bij 
het aanpakken van onjuist gedrag. Vaak is de beste 
benadering om eerst te praten met de manager die de 
supervisie heeft over het gebied waar het probleem zich 
voordoet. Maar als dit niet werkt, niet haalbaar is, 
of u twijfelt over de beste aanpak, moet u praten met 
uw HR vertegenwoordiger, Local Compliance Officer 
of Compliance via compliance@pearson.com, of het 
wangedrag melden met behulp van PearsonEthics.com.

Afbeelding door Chiara Cerri

http://www.pearsonethics.com
http://www.PearsonEthics.com
https://neo.pearson.com/docs/DOC-43141
https://neo.pearson.com/docs/DOC-43141
http://www.PearsonEthics.com
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https://neo.pearson.com/docs/DOC-597565
mailto:compliance%40pearson.com?subject=
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De juiste keuzes maken: Ethische Besluitvorming

Bekijk de “Bijlage: Beleid & Middelen” volledige lijst aan het einde van deze Code voor een volledige lijst van beleidsmaatregelen, middelen en 
wie u kunt contacteren voor hulp.

Het kan gebeuren dat u zich in een situatie bevindt waarin u niet zeker bent wat u moet doen. Soms helpt het om uzelf 
de volgende vragen te stellen:

Komt dit overeen met  
de waarden van Pearson: 

moedig, vindingrijk, 
fatsoenlijk en aansprakelijk?

Lijkt dit een ethisch 
juiste keuze voor u en 
voor personen wiens 

mening u respecteert?

Zou u dit een 
probleem vinden 
als u erover in de 
media zou lezen?

Kan dit besluit, in welke 
vorm ook, ongepast 

zijn voor een student?

Kan dit schade toebrengen 
aan de reputatie van 

Pearson of die van uzelf?

Is het legaal en in 
overeenstemming met  

ons beleid en onze Code?

Mocht u hier niet 
zeker van zijn, neem 
dan geen besluit of 
onderneem geen 
actie tot u hulp en 
begeleiding krijgt. 

U kunt contact opnemen met uw manager, uw Local Compliance 
Officer, Het Global Compliance Office, Pearson Legal, HR employee 
relations of PearsonEthics .com voor hulp en begeleiding .

Afbeelding door Alexis Anderson

http://www.pearsonethics.com
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Onze normen
We geloven dat we op ons best zijn wanneer wij de 
unieke vaardigheden, standpunten en achtergrond van 
elke werknemer benutten om innovatie te bevorderen 
en om de meest doeltreffende oplossingen voor 
studenten wereldwijd te creëren. Daarom stellen wij 
alles in het werk om ervoor te zorgen dat diversiteit en 
integratie in al onze handelingen worden geïntegreerd. 
We koesteren een werkomgeving die zowel inclusief 
als divers is, waar we onze klanten en studenten 
weerspiegelen en waar onze mensen zichzelf kunnen zijn.

We bevestigen onze jarenlange inzet voor het 
bieden van gelijke kansen in alle aspecten van 
de werkgelegenheid, met inbegrip van werving, 
indienstneming, opleiding, compensatie, uitkeringen, 
zwangerschappen, educatieve bijstand, sociale en 
recreatieve programma'ss, promoties en transfers.

We zetten ons in voor het creëren en bevorderen 
van een werkomgeving die vrij is van onwettige 
discriminatie en intimidatie en waarin beslissingen en 
arbeidsvoorwaarden op geen enkele manier gebaseerd 
zijn op ras, kleur, nationale afkomst, burgerschap, 
godsdienst of religieuze overtuiging, leeftijd, geslacht, 
genderidentiteit en/of expressie, seksuele geaardheid, 
burgerlijke staat, handicap, genetische informatie, 
veteranenstatus, of andere kenmerken of categorieën 
die worden beschermd door specifieke Pearson 
werkgelegenheidsbeleid of toepasselijke wetten. 

(Sommige beperkte en specifieke uitzonderingen zijn mogelijk van 
toepassing op plaatsen waar de lokale wetgeving een afwijking 
van Pearson's beleid vereist. Voor meer informatie, raadpleeg uw 
HR Business Partner, Local Compliance Officer, Pearson Legal of 
neem contact op met het Global Diversity and Inclusion team.)

Onze verantwoordelijkheden

 � Behandel iedereen met respect.

 �  Stimuleer en luister naar iedereen die zich inzet 
en moeite doet om een cultuur te creëren waarin 
anderen zich gewaardeerd en begrepen voelen.

 �  Stuur geen obscene berichten, maak geen 
discriminerende opmerkingen of vertel geen 
ongepaste grappen.

 � Pearson tolereert geen enkele vorm van intimidatie  
of pesten.

 �  Als u leiding geeft aan mensen, of betrokken bent 
bij werving en selectie, beoordeel dan anderen op 
basis van prestaties, kwalificaties, vaardigheden en 
potentieel. Vermijd om irrelevante overwegingen in 
uw beslissingen op te nemen. Gebruik objectieve, 
kwantificeerbare normen waar mogelijk.

 �  Leer over onbewuste vooringenomenheid en 
manieren om het te verminderen. 

 �  Zorg ervoor dat er geen enkele vorm 
van vriendjespolitiek bestaat.

 �  Respecteer de privacy, waardigheid en het 
leven buiten het werk van collega's s.

 �  Volg het lokale Pearson beleid met betrekking  
tot diversiteit, inclusie en gedrag op de werkplek.

Deel II: Respect en integriteit op het werk

A. Diversiteit, inclusie & non-discriminatie

Vraag: Een van collega's stuurt steeds e-mails met grappen en denigrerende opmerkingen over bepaalde 
nationaliteiten . Ik voel mij hier erg ongemakkelijk door maar er is niemand die er wat over gezegd heeft 
tegen hen . Wat moet ik doen?

Antwoord: Als u zich ongemakkelijk voelt en het is veilig om er iets van te zeggen, kunt u de collega vragen om met dit 
gedrag te stoppen. U dient uw bezorgdheid ook te melden aan uw manager, uw HR-vertegenwoordiger, aan iedereen  
die vermeld staat in het werkgelegenheidsbeleid van uw bedrijfsafdeling, of op PearsonEthics.com. Het sturen van 
dergelijke grappen is niet alleen een schendig van onze kernwaarden maar ook van ons beleid. Als u niets zou doen,  
bent u medeplichtig aan discriminatie, een vijandige werkomgeving en het tolereren van overtuigingen die ernstig  
afbreuk doet aan een gezond teamverband.

http://www.pearsonethics.com
http://www.PearsonEthics.com
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B. Intimidatievrije werkplek
Onze normen

We tolereren geen intimidatie op het werk, zoals 
seksuele intimidatie, algemene intimidatie, pesten.

Voorbeelden van intimiderend gedrag

 �  Ongewenste seksuele toenaderingen of 
verzoeken om seksuele gunsten.

 �  Ongewenste opmerkingen, gebaren of fysiek contact.

 �  Het tonen van seksueel expliciete of aanstootgevende 
afbeeldingen of andere materialen.

 �  Seksuele of aanstootgevende grappen of 
opmerkingen (expliciet of impliciet).

 �  Verbale mishandeling, bedreigingen, spottende 
of andere uitspraken of acties die gericht zijn 
tegen het uiterlijk, de seksuele geaardheid, de 
geloofsovertuiging of andere kenmerken van 
een werknemer die beschermd worden door het 
Pearson-beleid of de toepasselijke wetgeving, en 
die dusdanig doordringend zijn dat ze een vijandige 
of beledigende werkomgeving kunnen creëren.

 �  Grappen maken of vernederende verwijzingen naar 
iemands seksuele geaardheid, genderidentiteit/ 
– expressie of hun vermeende seksuele 
geaardheid of genderidentiteit/ – expressie.

 �  Gedrag dat bedoeld is om een andere werknemer 
met reden te doen vrezen dat een andere werknemer 
gewond kan raken of anderszins gekwetst kan worden.

 �  Het opzettelijk handelen van de ene persoon 
– vaak in een machtspositie – om een andere 
persoon aan te vallen in een poging om hem/
haar te manipuleren, te vernederen, te bedreigen 
en te intimideren, of om zijn/haar werk of 
inspanningen voor persoonlijk gewin te saboteren.

Onze verantwoordelijkheden

 � Behoud van een werkomgeving die professioneel 
is en vrij van intimidatie van welke aard dan 
ook, inclusief seksuele intimidatie.

 � Indien mogelijk, en u kunt dit veilig en comfortabel 
doen, wees direct, meld en vertel een persoon of  
u van streek bent door zijn/haar daden of taal, leg  
uit waarom en vraag hem of haar te stoppen.  
U dient uw zorgen ook te melden aan uw manager,  
uw HR-vertegenwoordiger, Pearson Legal, aan 
iedereen gespecificeerd in het werkgelegenheidsbeleid 
van uw bedrijfsafdeling, of via PearsonEthics.com.

 � Geen obsceen of discriminerend materiaal 
verspreiden of weergeven, met inbegrip van 
geschreven, geregistreerde of elektronisch 
verzonden berichten (zoals e-mail, 
chatberichten en inhoud van het Internet).

 � Houdt u aan het plaatselijke beleid van Pearson ten 
aanzien van intimidatie en gedrag op het werk.

 � Behandel collega's en ondergeschikten professioneel, 
respectvol en op een manier die in het beste belang 
is van het team en de organisatie als geheel.

Vraag: Tijdens een werkbezoek heeft een collega  
diverse keren aan mij gevraagd of ik mee wilde 
voor een drankje en maakte opmerkingen 
over mijn uiterlijk die mij erg oncomfortabel 
maakten . Ik vroeg hem ermee op te houden, 
maar dat deed hij niet . We waren niet op 
kantoor en het was ‘na sluitingstijd’ . Wat 
moet ik doen als het weer gebeurt?

Antwoord: Dit soort gedrag is niet aanvaardbaar, of 
het nu in de kantoren van Pearson of ‘Na Sluitingstijd’’ 
laatsvindt of niet. Als u zich op uw gemak voelt, wees 
standvastig, en vertel uw collega dat dergelijke acties 
ongepast zijn en moeten stoppen.  
U moet het probleem ook melden aan uw manager, uw 
HR-vertegenwoordiger, of aan iemand gespecificeerd in 
het werkgelegenheidsbeleid van uw bedrijfsafdeling of  
op PearsonEthics.com.

Afbeelding door 
Somenath Mukhopadhyay

http://www.pearsonethics.com
http://www.PearsonEthics.com
http://www.PearsonEthics.com
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Vraag: Tijdens mijn meest recente 
prestatiebespreking was mijn manager erg 
kritisch over mijn prestaties en ik voelde mij 
erg geïntimideerd en getreiterd door de toon 
van zijn opmerkingen . Is dit een overtreding 
van de code en ons anti-intimidatiebeleid?

Antwoord: Ons beleid tegen pesten en intimidatie is 
niet bedoeld om te vermijden dat managers duidelijke 
richtlijnen ten aanzien van de verwachte prestaties 
geven. Bijvoorbeeld, verklaringen als ‘tenzij u uw 
prestaties te verbeteren uw baan kan worden beëindigd 
’worden niet beschouwd als ‘pesten ’of ‘intimidatie ’.  
Er zijn echter gevallen waarin managers bepaalde 
grenzen kunnen overschrijden of geen specifieke 
manieren kunnen aangeven om de prestaties te 
verbeteren. Als u vragen of bedenkingen heeft, dient  
u contact op te nemen met uw HR-vertegenwoordiger  
of PearsonEthics.com.

C. Gezondheid en veiligheid
Onze normen

Een veilig en gezond bedrijfsklimaat is belangrijk voor 
de duurzame groei op lange termijn van ons bedrijf. 
Pearson hecht groot belang aan de bescherming 
van de gezondheid, veiligheid en het welzijn van 
alle medewerkers en alle anderen die met onze 
wereldwijde activiteiten in aanraking komen, waaronder 
onze studenten, klanten en andere partners.

Van alle werknemers en bedrijfspartners wordt 
verwacht dat zij alle beleidsregels en procedures 
betreffende gezondheid en veiligheid zullen opvolgen. 
Pearson's Global Health and Safety Policy & Standards 
is beschikbaar op de Global Health & Safety Neo 
space, en alle werknemers moeten dit jaarlijks 
herzien. Daarnaast zijn contactgegevens voor onze 
gezondheids-en veiligheidscoördinatoren, teamleden 
en een verscheidenheid aan bewustmakingsmiddelen 
beschikbaar voor alle medewerkers op onze Neo-ruimte.

Het Global Health and Safety Team is specifiek 
belast met het verstrekken van deskundig advies, 
middelen en planningsondersteuning om ervoor 
te zorgen dat ons bedrijf functioneert op een 
manier die niet alleen in overeenstemming is met 
de toepasselijke regelgeving, maar ook streeft naar 
het voorkomen van arbeidsongevallen, slechte 
gezondheid en schade aan onze activa door middel 
van goede praktijken en voortdurende verbetering.

Voorkomen van geweld op de werkplek

Geweld van welke aard dan ook heeft geen plaats 
bij Pearson. We tolereren geen enkele handeling of 
dreiging die lichamelijk geweld inhoudt tegen collega's, 
studenten, klanten, bezoekers of wie er ook in contact 
komt met onze activiteiten over de hele wereld.

Vuurwapens of andere wapens, explosieven en/
of gevaarlijke materialen zijn niet toegestaan op en 
in de bedrijfseigendommen, de parkeerplaatsen, 
alternatieve werklocaties die door Pearson worden 
onderhouden of tijdens evenementen die door 
Pearson worden gesponsord, tenzij de toepassing 
van dit beleid in strijd zou zijn met de wet.

Afbeelding door Kyle Panis

http://www.pearsonethics.com
http://www.PearsonEthics.com
https://neo.pearson.com/community/enabling-functions/ges-finance/Enterprise_Risk_Management/global-safety-&-health
https://neo.pearson.com/community/enabling-functions/ges-finance/Enterprise_Risk_Management/global-safety-&-health
https://neo.pearson.com/community/enabling-functions/ges-finance/Enterprise_Risk_Management/global-safety-&-health
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Onze verantwoordelijkheden

 �  Wees alert en meld alle gevaren of zorgen 
onmiddellijk aan uw manager of gezondheids-en 
veiligheidscoördinator. Rapporteer alle incidenten 
en letsels, inclusief lichte of ‘bijna ongelukken’ (als 
een letsel had kunnen plaatsvinden maar het niet 
gebeurde) aan uw manager of de V&G-coördinator, 
met inbegrip van situaties die optreden tijdens 
het reizen voor werk of tijdens bedrijfsreizen.

 �  Behoud van een nette, veilige werkomgeving 
door werkplekken, gangen en andere 
werkruimten vrij te houden van obstakels, 
kabels en andere mogelijke gevaren.

 �  Meld alle waargenomen veiligheidsovertredingen, 
bedreigingen of gewelddaden aan uw manager, 
uw HR-vertegenwoordiger, H & S-Coördinator, 
het Global H & S-Team (via de neo-site) of 
neem contact op met PearsonEthics.com.

 �  Houd u aan het plaatselijke beleid van Pearson 
en de plaatselijke wet- of regelgeving ten 
aanzien van gezondheid en veiligheid.

 �  Vermijd gedrag dat de gezondheid en veiligheid 
van uzelf of anderen in gevaar zou brengen.

 �  Houd u aan het plaatselijke beleid van Pearson 
en de plaatselijke wet- of regelgeving ten 
aanzien van gezondheid en veiligheid.

 �  Volgen of voltooien van een opleiding of instructie 
op het gebied van gezondheid en veiligheid die door 
Pearson wordt gegeven, zoals voorgeschreven.

 �  Handhaaf gezondheids-en veiligheidsnormen 
door zich te houden aan alle geboden 
instructies, opleidingen of beleid.

 �  Managers hebben als extra verantwoordelijkheid 
ervoor te zorgen dat de veiligheid van eenieder 
die een probleem bij hen meldt gegarandeerd 
blijft en dat deze de gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften kennen en volgen.

Vraag: Worden de contractors in onze gebouwen geacht dezelfde gezondheids-en veiligheidsbeleidslijnen 
en procedures te volgen als de werknemers?

Antwoord: Natuurlijk. Managers die toezicht houden op afspraken met derden die op ons terrein werken, zijn 
verantwoordelijk voor het waarborgen, door middel van passende zorgvuldigheid en lokaal toezicht, dat contractanten alle 
toepasselijke wetten en voorschriften met betrekking tot het werk dat wordt uitgevoerd begrijpen en naleven, alsook voor 
de aanvullende eisen die Pearson kan stellen in de specifieke faciliteit. Voor meer informatie over het werken met derden, 
bekijk de Pearson Gedragscode voor Zakelijke Partners.

Alcohol- en drugsmisbruik

We streven naar een veilige en productieve 
werkomgeving en we willen ervoor zorgen dat onze 
werkplek vrij is van het gebruik of misbruik van 
illegale drugs, alcohol of andere gereguleerde stoffen.

Tijdens uw werk bij Pearson of voor Pearson 
moet u alert zijn, niet beperkt in uw vermogen 
en altijd in staat om uw werkzaamheden correct 
uit te voeren. Mocht u een probleem hebben met 
het gebruik van verslavende middelen, zoek dan 
professionele hulp voor dit een nadelig effect op 
u persoonlijk of professioneel gaat krijgen.

Bekijk de “Bijlage: Beleid & Middelen” volledige lijst aan het einde 
van deze Code voor een volledige lijst van beleidsmaatregelen, 
middelen en wie u kunt contacteren voor hulp.

Afbeelding door Carlos Teixeira

http://www.pearsonethics.com
https://neo.pearson.com/community/enabling-functions/ges-finance/Enterprise_Risk_Management/global-safety-&-health
http://www.PearsonEthics.com
https://neo.pearson.com/docs/DOC-587836
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Deel III: Werken met onze studenten, klanten en 
zakenpartners

A. Beschermen van de veiligheid 
en het welzijn van onze studenten
Onze normen

We verlenen diensten aan studenten van alle leeftijden, 
met inbegrip van kinderen, jonge mensen en kwetsbare 
volwassenen. We moeten ons te allen tijde blijven richten 
op de belangen van onze studenten—het bieden van een 
veilige, inclusieve, ondersteunende en leeftijdsgerichte 
leeromgeving, zowel in een klaslokaal als online.

Onze verantwoordelijkheden

Beschermen

 �  Wees bewust van uw verantwoordelijkheid voor 
veiligheid en bescherming van studenten. Wanneer 
er sprake is van vermeend of vermoedelijk misbruik 
kunnen de onderneming, haar werknemers 
of haar agenten ook wettelijk verplicht zijn dit 
aan de bevoegde autoriteiten te melden. 

 �  Maak altijd melding van bezorgdheid over de 
veiligheid of het welzijn van een kind, jongere 
of kwetsbare volwassene Meldt dit aan de 
desbetreffende managers en beschermingsinstanties 
indien noodzakelijk. Zorg ervoor dat u uw 
zorgpunten en acties documenteert.

 �  Als u na het melden van een zorg, vindt dat er 
geen passende actie is ondernomen, escaleert uw 
bezorgdheid naar uw manager, Global Protection 
Officer of contacteer PearsonEthics.com.

 �  Managers hebben extra verantwoordelijkheden 
om ervoor te zorgen dat ze al het mogelijke 
doen om de kans op misbruik binnen onze 
bedrijven te verminderen door te reageren op 
beschuldigingen en het voorkomen van incidenten.

Producten en diensten

 �  Streef ernaar dat alle studenten net als anderen 
op het zelfde moment toegang hebben 
tot dezelfde of vergelijkbare inhoud.

 �  Begrijp uw specifieke verantwoordelijkheid om 
ervoor te zorgen dat onze producten veilig 
en gemakkelijk te gebruiken zijn, toegankelijk 
voor studenten met een handicap en dat onze 
Inhoud inclusief en leeftijdsgeschikt is.

 �  Overweeg deze verantwoordelijkheden in alle fasen 
van de levenscyclus van het product maar in het 
bijzonder bij nieuwe of innovatieve ideeën voor  
het onderwijs.

 �  Pas onze principes voor effectiviteit en onderzoek toe 
om te verzekeren dat we ons richten op het vergroten 
van de impact op de resultaten van studenten.

 �  Laat andermans werk niet doorgaan voor eigen werk. 
We zullen goedkeuring vragen en de oorspronkelijke 
auteur en/of uitgever van materiaal dat wij zouden 
kunnen gebruiken, een bevestiging geven.

 �  Respecteer en erken de auteursrechten en het 
intellectueel eigendom van anderen. U moet de 
gepaste toestemming krijgen om het intellectueel 
eigendom voor onze producten en diensten  
te gebruiken.

Voor meer informatie over deze onderwerpen kunt  
u verwijzen naar de Pearson Accessibility Standards en  
de Efficacy & Research Neo-pagina.

Afbeelding door Abhishek Maji

http://www.pearsonethics.com
http://www.PearsonEthics.com
https://neo.pearson.com/groups/accessibility-info
https://neo.pearson.com/community/global-product/efficacy/pages/home
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B. Kwaliteit van de inhoud en normen
Bij Pearson hebben we een ongelooflijk gevarieerd publiek 
van studenten, leraren en ouders, in meer dan 100 
markten over de hele wereld. We hebben hard gewerkt 
om het vertrouwen van onze klanten te winnen door 
het ontwikkelen van hoogwaardige, effectieve content 
die voldoet aan hun behoeften en verwachtingen. 

Dat vertrouwen berust op het creëren van content 
die niet alleen relevant en op onderzoek gebaseerd 
is, maar ook afgestemd is op onze waarden – moedig, 
vindingrijk, fatsoenlijk en verantwoordelijk.

Onze normen

Ons redactionele beleid van Pearson stelt de beste 
praktijken en principes vast die we allemaal in onze 
content moeten toepassen om dat te garanderen.  
De vier hoofdprincipes van ons Redactiebeleid zijn:

1. Eerbiediging van de Mensenrechten, met inbegrip 
van de Vrijheid van Discriminatie en Partijdigheid.

2. Bewustzijn voor en de bevordering 
van diversiteit en inclusie.

3. Demonstratie van steun voor het leren, 
gebaseerd op bewijs en feiten.

4. Voldoen aan de wettelijke en ethische verplichtingen 
van het creëren en produceren van content.

Deze principes zijn fundamenteel voor ons succes 
en onze reputatie als 's werelds leerbedrijf. Meer 
over deze principes kunt u vinden door het 
redactionele beleid en FAQ ' s o Neo te lezen.

Onze verantwoordelijkheden

Alle medewerkers en externe redactionele zakenpartners 
moeten het redactionele beleid lezen en begrijpen 
en leren hoe het in uw dagelijkse werk moet worden 
toegepast. Als u werkt in een functie die creëert of 
interageert met onze content, moet u ook de online 
leermodule doornemen en een workshop bijwonen. 
Alle nieuwe medewerkers in de betreffende functies 
krijgen een kopie van het redactionele beleid en 
worden de online leermodule toegewezen.

Als u vragen heeft over het redactionele beleid of de 
toepassing ervan, moet u contact opnemen met uw 
manager of uw lokale Beleidskampioen. Op Neo vindt  
u een lijst van Redactionele Beleidskampioenen.  
U kunt ook contact opnemen met  
pearsoneditorialpolicy@pearson.com als u geen 
bevredigend antwoord krijgt van uw lijnmanager 

of Beleidskampioen. Als u geen werknemer van 
Pearson bent, maar een redactionele zakenpartner, 
neem dan contact op met uw projectleider.

C. Eerlijke Handel
Onze normen

We zijn eerlijk en respectvol ten aanzien van onze 
studenten, klanten, bedrijfspartners en anderen. 
We werken aan het verkrijgen van inzicht in en 
voldoen aan hun behoeften, waarbij we altijd onze 
waarden en onze Code zullen laten gelden.

Voor ons is het belangrijk dat we de waarheid vertellen 
over onze diensten en capaciteiten, waarbij we geen 
beloften doen die we niet kunnen waarmaken.  
We maken geen misbruik van oneerlijk voordeel door 
middel van manipulatie, geheimhouding, misbruik van 
geprivilegieerde of vertrouwelijke informatie, verkeerde 
voorstelling van zaken, frauduleus gedrag of enige 
andere oneerlijke praktijk. Kortom, we willen anderen 
behandelen zoals we zelf behandeld willen worden.

Onze verantwoordelijkheden

 � Wees eerlijk en behandel anderen met respect.

 �  Wees ontvankelijk voor alle redelijke verzoeken 
van onze klanten, studenten en zakenpartners, 
maar volg nooit een verzoek om iets te doen 
dat u onwettig acht of in strijd is met wetten, 
regels, de Code of het bedrijfsbeleid.

 �  Respecteer vertrouwelijke informatie en 
intellectueel eigendom van anderen.

 �  Maak alleen beloften over hetgeen u kunt 
waarmaken en maak waar wat u belooft.

Afbeelding door Leonardo Guzman Hincapie

http://www.pearsonethics.com
https://neo.pearson.com/community/enabling-functions/ges-finance/pearson_global_policies
https://neo.pearson.com/community/enabling-functions/ges-finance/pearson_global_policies
https://neo.pearson.com/community/enabling-functions/ges-finance/pearson_global_policies
https://neo.pearson.com/docs/DOC-701940
mailto:pearsoneditorialpolicy%40pearson.com?subject=
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D. Eerlijke concurrentie en anti-trust
Onze normen

We zullen geen activiteiten uitvoeren die de mededinging 
in gevaar brengen of waardoor concurrenten worden 
beperkt op basis van illegale of oneerlijke praktijken. 
Mededinging en anti-trustwetgeving verbieden elke vorm 
van collusie met concurrenten, direct of via derden. 
Zij verbieden ook bepaalde soorten beperkingen in de 
betrekkingen met distributeurs of zakenpartners.

Onze verantwoordelijkheden

We moeten te allen tijde zaken doen in overeenstemming 
met eerlijke handelspraktijken en alle concurrentie-en  
anti-trustregels. We zullen nooit ongepaste druk 
uitoefenen op leveranciers of klanten en we moeten  
altijd zelf onze commerciële beslissingen nemen.

Specifieke voorbeelden van 
begeleiding voor werknemers:

 �  Wissel (of ontvang) geen concurrentiegevoelige 
informatie uit met concurrenten (bijvoorbeeld 
prijsstelling, kosten, commerciële voorwaarden, of 
andere vertrouwelijke informatie, in het verleden of in 
de toekomst, zelfs niet incidenteel). Dit omvat indirecte 
uitwisseling via derden, leveranciers of klanten. 
Werknemers moeten bijzondere aandacht besteden 
aan marktinformatie omdat het een ingewikkeld 
onderwerp is; daarom moet u vooraf toestemming 
vragen aan Pearson Legal alvorens te delen. 

 �  Als u een vergadering bijwoont van een 
branchevereniging of een soortgelijk forum waar 
vertegenwoordigers van concurrenten aanwezig 
zijn, vraagt en controleert u de agenda en notulen 
van de vergadering. Zorg er ook voor dat een 
advocaat aanwezig zal zijn tijdens de vergadering 
(zo niet, neem dan contact op met Pearson Legal).

 �  Als u een vergadering bijwoont of in contact staat 
met een concurrent en commercieel gevoelige 
informatie wordt uitgewisseld of u zich zorgen 
maakt over andere concurrentiebeperkende 
praktijken, moet u de vergadering of het gesprek 
onmiddellijk verlaten, zorg ervoor dat uw vertrek 
wordt geregistreerd in de notulen van de vergadering, 
indien van toepassing, en neem onmiddellijk contact 
op met uw Local Compliance Officer en Pearson 
Legal. De anti-trustwetgeving kan strafrechtelijke 
sancties voor personen met zich meebrengen, 
maar ook ernstige gevolgen voor het bedrijf, dus we 
moeten in dit soort situaties zeer snel reageren. 

 � Coördineer niet, direct of indirect, met 
concurrenten om prijs-of productie - /
aanbodniveaus, handelsvoorwaarden, 
handelsprocedures te beïnvloeden of markten 
te verdelen of op te delen (zelfs als dit een 
vraag van een overheidsinstantie betreft).

 �  Coördineer niet met andere bieders 
(‘aanbestedingsregistratie’) in een particuliere 
of openbare aanbesteding of probeer 
het resultaat niet te beïnvloeden.

 �  Probeer niet de wederverkoopprijzen 
van Pearson-producten door klanten 
te controleren of vast te stellen.

 �  Bundel producten niet met het oog op het 
eisen van een klant om aanvullende producten 
te kopen zonder voorafgaand overleg met 
de juridische afdeling voor advies.

 �  Wat het opstellen van documenten betreft, moet  
u altijd voorzichtig zijn bij het opstellen van 
documenten (met inbegrip van interne presentaties, 
privé-en niet-privé e-mail correspondentie, 
handgeschreven notities). Overweeg of het  
opstellen van het document noodzakelijk is.  
Elk document opstellen met de aanname dat het 
door de mededingingsautoriteiten kan worden 
herzien. Vermijd onnauwkeurige karakteriseringen 
en onnauwkeurig taalgebruik (bv. vermijden 
van dominantie, het verslaan van de gevestigde 
partij, controle, aanval, marktmacht, elimineren, 
minimumwederverkoopprijs of prijsniveau, 
minimummarge, stukprijzen enz.). Gebruik pro-
competitieve en niet-misleidende taal (bv. focus op 
innovatie, efficiëntieverbeteringen, kostenbesparingen, 
grotere keuze van de klant, lagere prijzen, enz.).

Vraag: Ik heb gevoelige prijsinformatie 
ontvangen van één van onze 
concurrenten . Wat moet ik doen?

Antwoord: U dient contact op te nemen met uw 
manager, uw Local Compliance Officer, of Pearson 
Legal onmiddellijk en voordat verdere actie wordt 
ondernomen. Het is belangrijk dat we vanaf het moment 
dat we dergelijke informatie ontvangen, respect tonen 
voor anti-trustwetgeving en dat we duidelijk maken dat 
we verwachten dat anderen hetzelfde doen. Hiervoor is 
toepasselijke actie nodig die alleen per geval kan  
worden bepaald. 
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Bedrijfsinformatie verzamelen

Bij het verzamelen van bedrijfsinformatie moeten 
werknemers en anderen die namens ons werken, zich 
altijd houden aan de hoogste ethische normen en 
moet er rekening gehouden worden met potentiële 
wettelijke gevolgen. Fraude, onjuiste voorstelling 
van zaken of bedrog om informatie te verkrijgen, 
mag nooit plaatsvinden, evenals het gebruik van 
technologieën die inbreuk maken op anderen door 
‘spionage’. Bij het uitwisselen van concurrerende 
informatie met een derde partij, erkennen dat dit 
ernstige gevolgen zou kunnen veroorzaken onder de 
anti-trustwetgeving en kan begeleiding van Pearson's 
juridische afdeling vereisen. Wij moeten altijd 
voorzichtig zijn bij het aannemen van informatie van 
derden; zorg dat u weet welke bronnen zij gebruiken 
en of deze te vertrouwen zijn en verzeker u ervan 
dat de kennis die zij delen niet is beschermd middels 
wetten over bedrijfsgeheimen of overeenkomsten 
aangaande geheimhouding of vertrouwelijkheid. 

Zelfs als we mensen aannemen die voorheen bij 
concurrenten werkzaam waren, zullen we hun 
verplichtingen erkennen en respecteren zodat zij geen 
vertrouwelijke of commercieel gevoelige informatie 
van hun vroegere werkgevers hoeven te delen.

Bij twijfel, moet u contact opnemen met uw Local 
Compliance Officer of Pearson Legal aangezien 
dit een complex gebied van de wet is.

E. Zakendoen met de overheid 
en overheidsfunctionarissen
Onze normen

We doen zaken met overheden en entiteiten die eigendom 
zijn van overheden, direct en indirect, via externe 
bedrijven (derden), agenten en partners. Het is ons beleid 
om volledig te voldoen aan alle van toepassing zijnde 
wet- en regelgevingen met betrekking tot contracten en 
transacties met overheden. We moeten ons er met name 
van bewust zijn dat de term ‘overheidsfunctionarissen’ in 
de wet ruim wordt gedefinieerd.  Het omvat commerciële 
entiteiten die een bepaalde mate van overheidseigendom 
hebben, en kan klanten omvatten zoals professoren, 
leraren en ander schoolpersoneel of bestuurders.

Onze verantwoordelijkheden

Zakelijk omgaan met overheden en overheidsbeambten 
betekent dat er aanvullende verantwoordelijkheden 
zijn die alle aandacht moeten krijgen. Hieronder 
vindt u een aantal onderwerpen waarbij speciale 
aandacht en naleving noodzakelijk zijn.

Vraag: Ik ben van plan een beurs bij te wonen . 
Zijn er speciale voorzorgsmaatregelen 
die ik moet nemen om een potentieel 
anti-trustprobleem te voorkomen?

Antwoord: Beurzen en andere branchebijeenkomsten 
dienen doorgaans volstrekt legitieme en waardevolle 
doeleinden. Deze bijeenkomsten bieden echter ook  
een mogelijke valkuil onder de mededingings-en  
anti-trustwetgeving, omdat zij concurrenten 
bijeenbrengen die zaken van wederzijds belang kunnen 
bespreken. U moet er vooral op letten dat u discussies 
of uitwisseling van informatie met betrekking tot 
concurrentiezaken vermijdt. Als concurrenten deze zaken 
bespreken, moet u zich verontschuldigen en de situatie 
onmiddellijk melden bij uw Local Compliance Officer.

Vraag: Ik ben van plan een vergadering van 
de branchevereniging bij te wonen (dat wil 
zeggen vergadering die beperkt in de tijd is, 
meestal enkele uren en bestaat uit een beperkt 
aantal vertegenwoordigers van uitgevers) . 
Zijn er speciale voorzorgsmaatregelen 
die ik moet nemen om een potentieel 
anti-trustprobleem te voorkomen?

Antwoord: Vergaderingen van brancheorganisaties 
dienen legitieme en waardevolle doeleinden. Deze 
bijeenkomsten bieden echter ook een mogelijke valkuil 
onder de mededingings-en anti-trustwetgeving, omdat 
zij concurrenten bijeenbrengen die zaken van wederzijds 
belang kunnen bespreken. U moet:

•  vragen naar een goede agenda en controleer de 
legitimiteit van de te bespreken onderwerpen 
voordat u naar de vergadering gaat. 

•  let er vooral op dat er geen discussie 
of uitwisseling van informatie over 
mededingingsaangelegenheden plaatsvindt. 

Als concurrenten deze zaken bespreken, moet u zich 
verontschuldigen, zorg ervoor dat uw vertrek zal worden 
opgenomen in de minuten voor het verlaten van de 
kamer, en rapporteer de situatie onmiddellijk aan  
uw Local Compliance Officer.
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Cadeaus of entertainment voor 
overheidsfunctionarissen

Extra zorg moet worden genomen bij het 
verstrekken van geschenken of entertainment 
aan overheidsfunctionarissen. Cadeaus of andere 
vormen van entertainment, zoals zakendiners of 
ander entertainment, voor een overheidsbeambte 
moeten eerst worden goedgekeurd door uw Local 
Compliance Officer. Een geschenk of gastvrijheid 
aangeboden aan een overheidsambtenaar zal niet 
worden goedgekeurd als het kan worden beschouwd als 
invloed op een zakelijke beslissing of het verkrijgen van 
een oneigenlijk voordeel of als de gift groter is dan de 
waarde toegestaan door de wet. Voor meer informatie, 
zie “C. Geschenken en entertainment” op pagina 21.

Contracten en biedingen

Pearson en zijn werknemers moeten altijd de specifieke 
wetten en procedures opvolgen die opgesteld zijn om zeker 
te zijn dat overheidscontracten eerlijk worden toegekend. 
Om te verzekeren dat deze regels worden nageleefd: 

 �  Volg de aanbestedingsregels en andere 
aanbestedingsregels en -eisen.

 �  Reageer onmiddellijk op interne verzoeken 
om een voorstel (RFP's), offertes en andere 
verzoeken om vragenlijsten met betrekking tot 
belangenverstrengeling en ethische kwesties.

 �  Volg de betreffende regels en procedures inzake het 
delen van of toegang verlenen aan vertrouwelijke 
informatie die gerelateerd is aan een bieding.

 �  Ga nooit akkoord met een concurrent of zakenpartner 
om een niet-concurrerend bod uit te brengen. 

 �  Neem de vereiste ‘afkoelingsperiode’ in acht 
en bespreek op geen andere wijze mogelijk 
dienstverband met een overheidsambtenaar 
die betrokken is bij het aanbestedingsproces. 

 �  Gebruik, compenseer geen huidige of voormalige 
overheidsfunctionaris aan zonder voorafgaande 
toestemming. Human Resources en de aanwervende 
manager moeten hun Local Compliance Officer en 
Corporate Affairs raadplegen alvorens een huidige of 
voormalige overheidsfunctionaris in dienst te nemen 
en in dienst te houden voor welk doel dan ook.

�� �Neem altijd de van toepassing zijnde anti-trustregels 
in acht. Wissel nooit informatie uit met een 
concurrent, tenzij dit beperkt is tot het doel van een 
gezamenlijk bod en afhankelijk is van de uitvoering 
van een goede geheimhoudingsovereenkomst. 
Overleg met Pearson Legal.

Aanvragen van overheidsinstellingen 
en autoriteiten

Tijdens zakelijke onderhandelingen kunt u verzoeken 
krijgen van toezichthouders of overheidsbeambten. In 
alle gevallen wordt van u verwacht dat u eerlijk en tijdig 
antwoord geeft op de verzoeken voor informatie. Voordat 
u reageert op een verzoek om informatie, moet u contact 
opnemen met de Overheidsrelaties, uw Local Compliance 
Officer, en Pearson Legal, vooral als het verzoek niet van 
een gewone of routinematige administratieve aard.

Bekijk de “Bijlage: Beleid & Middelen” volledige lijst aan het einde 
van deze Code voor een volledige lijst van beleidsmaatregelen, 
middelen en wie u kunt contacteren voor hulp.

Afbeelding door Christof Van Der Walt
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Deel IV: Voorkoming van belangenconflicten en corruptie

A. Belangenverstrengeling
Onze normen

Als we naar onze waarden willen handelen, moeten 
we ervoor zorgen dat onze relatie met Pearson, elkaar, 
het publiek en andere partijen eerlijk, transparant en 
neutraal is. We moeten ook rekening houden met de 
beste belangen van Pearson en zelfs het ontstaan van 
een conflict met ons eigen belang of voordeel vermijden. 

Er kan zich een belangenverstrengeling voordoen 
wanneer de invloed va onze persoonlijke belangen 
de potentie hebben om invloed uit te oefenen op de 
besluitvorming bij Pearson of worden waargenomen 
om invloed uit te oefenen op de besluitvorming bij 
Pearson. Belangenverstrengeling kan onze reputatie 
schaden, ons blootstellen aan juridische acties, 
en ons vermogen om nieuwe zaken te behouden 
of te zoeken beïnvloeden. Er zijn drie belangrijke 
soorten belangenverstrengelingen: werkelijke 
belangenverstrengelingen (een reëel en bestaand 
conflict); potentiële belangenverstrengelingen (een 
situatie die kan leiden tot een conflict); en waargenomen 
belangenverstrengelingen (een situatie die kan 
lijken op een conflict, zelfs als dit niet het geval is).

Het is altijd het beste om belangenverstrengelingen te 
vermijden, en alle werknemers en agenten van Pearson 
moeten maatregelen en beslissingen nemen om 
ervoor te zorgen dat een belangenverstrengeling in de 
eerste plaats niet het potentieel heeft om te ontstaan, 
of eigenlijk niet gebeurt. Het kan echter niet altijd 
praktisch of mogelijk zijn om een belangenverstrengeling 
te vermijden. Van alle werknemers en agenten van 
Pearson wordt verwacht dat zij herkennen wanneer 
zij een belangenverstrengeling hebben, mogelijk 
hebben of kunnen worden gezien er één te hebben.

Bespreek bij twijfel de situatie met uw manager en 
HR-vertegenwoordiger en verklaar elke feitelijke, 
potentiële of waargenomen belangenverstrengeling 
volgens de onderstaande procedure.

Voorbeelden van belangenverstrengelingen

De volgende zijn gemeenschappelijke voorbeelden 
van mogelijke belangenverstrengelingen; andere 
kunnen worden behandeld in ons beleid inzake 
mondiale belangenverstrengelingen of in het 
lokale Pearson beleid. Het is onmogelijk om elk 
potentiele belangenverstrengeling te beschrijven, 
en daarom is het belangrijk om vragen te stellen.

Eerlijke bedrijfsvoering

Rechtstreeks of onrechtstreeks concurreren met 
enige activiteit of bedrijvigheid van Pearson. Pearson 
werknemers en agenten mogen niet concurreren met 
enige activiteit of bedrijvigheid van het bedrijf, direct 
of indirect, of gebruik maken van de hier verkregen 
kennis om iemand anders te helpen concurreren met 
het bedrijf. Als u kennis neemt van een mogelijkheid om 
zaken te doen die interessant kunnen zijn voor Pearson, 
bespreekt u deze met uw manager of de manager van 
de betreffende bedrijfsafdeling. Als er besloten wordt 
dat u de zakelijke gelegenheid buiten Pearson kunt 
benutten, moet u ook toestemming vragen en krijgen 
van uw Local Compliance Officer om dit te doen.

Investeringen door werknemers van Pearson of iemand 
met wie zij een Significante Relatie hebben. Persoonlijke 
beleggingen door u of iemand met wie u een Significante 
Relatie heeft in bedrijven die direct of indirect concurreren 
met Pearson zijn niet toegestaan tenzij ze bestaan uit 
kleine hoeveelheden aandelen (minder dan 1% van 
uitstaande aandelen) in beursgenoteerde bedrijven.

Investeringen in een Pearson zakenpartner. U moet elke 
investering openbaar maken die u of iemand met wie  
u een Significante Relatie heeft, in een zakenpartner 
die meer dan 1% van de uitstaande aandelen in 
beursgenoteerde ondernemingen, of, in het geval van een 
particulier bedrijf, eigendom is van of onder leiding staat 
van een persoon met wie u een Significante Relatie heeft.

Significante Relatie

Een Significante Relatie omvat relaties door 
huwelijk, huiselijk partnerschap, datingrelatie, 
of familie of andere relatie, met inbegrip van 
echtgenoot, kind of echtgenote van het kind, 
kleinkind, ten laste, broer of zus, echtgenoot van 
de ouder of ouder, ouder of echtgenoot van de 
echtgenoot, nicht of neef van de echtgenoot, oom 
of tante, of personen uit hetzelfde huishouden.

Als er scenario's zijn waarin verzachtende 
omstandigheden een potentieel probleem creëren, 
bespreek deze dan zo snel mogelijk met uw 
local Compliance Officer voor opheldering.
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Inkoop

U mag niet deelnemen aan besluiten of aanverwante 
activiteiten voor het kopen en verkopen van goederen 
of diensten voor Pearson die direct of indirect ten goede 
kunnen komen aan uzelf, een vriend, of iemand met wie  
u een Significante Relatie heeft. Alle werknemers en 
agenten van Pearson die zich in dergelijke situaties 
bevinden, moeten zich uit de procedure  
verwijderen / terugtrekken.

Vrienden en familie

Conflicten in zakelijke activiteiten met iemand met 
wie u een significante relatie hebt. Werknemers van 
Pearson mogen geen zaken doen met en mogen niet 
deelnemen aan enige aanbesteding of selectie van een 
persoon, bedrijf of organisatie waarvan zij of iemand 
met wie zij een Significante Relatie hebben, rechtstreeks 
financieel voordeel kunnen ontvangen. Er kan ook 
een belangenconflict ontstaan als u of iemand met 
wie u een Significante Relatie heeft een relatie heeft 
met een zakenpartner of concurrent van het bedrijf. 
U kunt voorbeelden vinden van dit soort relaties in 
het Mondiale Beleid inzake Belangenconflicten.

Persoonlijke relaties tussen werknemers. Pearson 
respecteert de privacy van zijn werknemers, maar 
erkent dat in sommige gevallen persoonlijke relaties van 
invloed kunnen zijn op de dynamiek op de werkplek. 
Werknemers mogen – op welk niveau dan ook-geen 
Significant Relationship met een andere werknemer 
hebben als zij enige invloed hebben op het salaris 
of loopbaantraject van de andere werknemer, of als 
de andere werknemer via hun managementketen 
rapporteert. Als een dergelijke relatie bestaat of in 
ontwikkeling is, moet dit zo snel mogelijk worden gemeld 
aan uw HR-vertegenwoordiger en manager zodat kan 
worden bepaald of verdere actie nodig is om deze 
belangenverstrengeling op te lossen, door bijvoorbeeld 
het wijzigen van de leidinggevende of managementpositie. 
Raadpleeg uw lokale personeelsbeleid voor meer 
informatie over persoonlijke relaties op de werkplek.

Werk buitenshuis en andere diensten 
tijdens het werk voor Pearson

Pearson verbiedt werknemers niet om bepaalde soorten 
van buitenwerk aan te nemen-zoals deeltijdwerk – 
maar om ervoor te zorgen dat potentiële conflicten 
worden aangepakt, moet buitenwerk altijd onthuld 
en besproken worden met uw manager en HR-
vertegenwoordiger. Werknemers van Pearson moeten 
ervoor zorgen dat hun externe werk niet van invloed 
is op hun vermogen om hun taken bij Pearson uit te 
voeren, noch hun prestaties of productiviteit hindert.

Werknemers van Pearson mogen geen goederen 
of diensten aanbieden aan een concurrent of 
zakenpartner waarvoor zij direct of indirect 
worden gecompenseerd. ‘Indirect’ omvat een 
belofte van toekomstige werkgelegenheid of 
andere persoonlijke of gezinsuitkeringen.

Bovendien mag u geen deel uitmaken van de raad 
van bestuur of als functionaris van een ander 
bedrijf met winstoogmerk, zelfs als het geen 
concurrent of zakenpartner is, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van uw manager, zoals 
beschreven in ons beleid inzake wereldwijde 
belangenverstrengeling, en van het Global Compliance 
Office, die de goedkeuring van de compliance 
officer voor anti-trustzaken zal verkrijgen.

Houd er rekening mee dat vrijwilligerswerk als 
bestuurslid van een non-profit onderwijsinstelling 
of -district, of als lid van de raad van bestuur 
van een school, wordt aangemoedigd.

Nieuwe zakelijke relaties

Weeg een mogelijke nieuwe relatie voorzichtig af 
als deze een belangenconflict kan veroorzaken. 
Indien nodig, vraag advies aan uw manager, 
HR-vertegenwoordiger, Local Compliance 
Officer of het Global Compliance Office.

Geven van geschenken en gastvrijheid

Het geven en ontvangen van passende geschenken 
en gastvrijheid kan deel uitmaken van het opbouwen 
en versterken van normale zakelijke relaties, maar 
ze kunnen ook de verwachting of het uiterlijk dat 
sommigen gunstiger zullen worden behandeld (‘quid 
pro quo’) dan anderen. Bovendien kan het worden 
geïnterpreteerd als omkoping, wat onwettig is, tegen 
het ABC-beleid van Pearson in, kan het de reputatie van 
Pearson schaden en kan het leiden tot strafrechtelijke 
vervolging voor de betrokken personen en het 
bedrijf. Bij het geven of ontvangen van een geschenk 
of gastvrijheid, moet u altijd overwegen hoe het zal 
worden waargenomen door anderen en handel dan 
dienovereenkomstig. Voor meer informatie, kunt u het 
Pearson's Geschenken- en Gastvrijheidsbeleid bekijken.

Omstandigheden kunnen steeds 
veranderen en nieuwe vormen van 
belangenverstrengeling kunnen na verloop 
van tijd ontstaan . Daarom is het van belang 
om uw situatie regelmatig te bekijken en 
mogelijke potentiële conflicten te bespreken 
met uw manager en HR-vertegenwoordiger .
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U kunt meer informatie over belangenconflicten en 
hoe ze te verklaren door het lezen van ons Wereldwijd 
Beleid inzake Belangenconflicten beschikbaar op de 
Global Policies Neo pagina. Bovendien wordt u gevraagd 
eventuele conflicten op grond van dat beleid aan te 
melden in verband met uw bevestiging van deze Code. 

B. Anti-omkoping en corruptie
Onze normen

Bij Pearson bestaat een ‘zero-tolerance’ beleid ten 
aanzien van omkoping en corruptie. Omkoping en 
corruptie in al zijn vormen zijn volledig tegenstrijdig 
aan onze waarden, de Code en het bedrijfsbeleid. 

We houden ons aan de wetten en regelgeving inzake 
anti-omkoping en anti-corruptie en ondersteunen 
inspanningen die gericht zijn op het wereldwijd 
elimineren van omkoping en corruptie. We werken er 
hard aan om ervoor te zorgen dat onze bedrijfspartners 
dit engagement delen en begrijpen dat hun acties 
negatieve gevolgen kunnen hebben voor het bedrijf. 

Het anti-omkoping en anticorruptie beleid van 
Pearson (Anti-Bribery & Corruption Policy)

Pearson's Anti-Bribery & Corruption Policy (‘ABC 
Policy’), is van toepassing op alle Pearson-werknemers, 
is beschikbaar op de Global Policies Neo-pagina

Local Compliance Officers (LCOs) worden benoemd 
voor elke regio en, in sommige gevallen, een kleinere 
bedrijfsafdeling, om toezicht te houden op de 
naleving van het ABC-beleid en om goedkeuringen 
te verlenen zoals vereist door het ABC-beleid. 

Omkoping is een misdaad in de landen waar Pearson 
actief is en de straffen kunnen streng zijn. Als u vragen 
of bedenkingen heeft, moet u deze bespreken met uw 
Local Compliance Officer of het ABC beleid bekijken.

Onze verantwoordelijkheden

 �  Bied of accepteer nooit aanbiedingen voor 
steekpenningen of voor andere soorten ongepaste 
betalingen, met inbegrip van faciliterende 
betalingen. Raadpleeg het ABC-beleid voor 
meer details over faciliterende betalingen.

 �  Zorg ervoor dat uw boekhouding en gegevens 
accuraat zijn, zodat betalingen eerlijk beschreven 
worden en bedrijfsgelden niet worden 
gebruikt voor onwettige doeleinden.

 �  Weet met wie u zaken doet en bevestig 
met uw Local Compliance Officer dat de 
nodige zorgvuldigheid is betracht.

Vraag: Ik heb vragen over het gebruik 
van derden die ons kunnen helpen met 
de lokale overheden als ‘tussenpersonen ’ . 
Wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat 
ze ons niet in de problemen brengen?

Antwoord: Het is goed dat u zich zorgen maakt.  
We moeten ervoor zorgen dat hun reputatie, achtergrond 
en vaardigheden gepast zijn en voldoen aan onze ethische 
normen. We moeten ervoor zorgen dat hun reputatie, 
achtergrond en vermogens van het juiste kaliber zijn en 
voldoen aan onze ethische standaarden.  
Van agenten en derden wordt verwacht dat zij 
handelen in overeenstemming met de vereisten van 
de Gedragscode voor zakenpartners. In het algemeen 
kunnen we stellen dat u nooit iets moet laten uitvoeren 
door derden dat u niet toegestaan bent om zelf te doen. 

Vraag: Soms als ik op reis ben, zie ik praktijken 
die ik ongepast zou vinden, maar het zijn 
gangbare praktijken in het land dat ik bezoek . 
Wat moet ik doen als mij gevraagd wordt 
om wat ik beschouw als een omkoping, 
maar wat de lokale bevolking beschouwt 
als een gewone zakelijke hoffelijkheid?

Antwoord: U moet dit afwijzen en de persoon laten weten 
dat het beleid van uw bedrijf u niet toestaat om dergelijke 
betalingen te doen. Vergeet niet: waar u ook bent, het 
beleid is altijd van toepassing. Het is nooit toegestaan om 
een betaling of andere zaken van waarde te leveren om 
oneerlijk zakelijk voordeel te behalen. 

Vraag: Wat moet ik doen als ik word bedreigd 
en een betaling in contant geld moet maken 
aan een overheidsfunctionaris voordat 
men mij toestaat het land te verlaten?

Antwoord: Als het niet betalen van een 
overheidsfunctionaris enig gevaar voor uzelf of uw familie 
oplevert met een dreiging van direct lichamelijk geweld, mag 
u de gevraagde betaling overhandigen.  
U moet de situatie zo snel mogelijk melden aan uw Local 
Compliance Officer. Zonder enige uitzondering moet een 
dergelijke betaling zo accuraat mogelijk worden weergegeven 
in de boekhouding en administratie van het bedrijf. 

http://www.pearsonethics.com
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 �  Laat nooit iets uitvoeren door derden dat u niet 
toegestaan is om te doen.

�� �Breng uzelf niet in gevaar als er een geloofwaardige 
bedreiging is voor uw persoonlijke welzijn, gezondheid 
of veiligheid als u geen betaling aan een ambtenaar 
verricht. In deze situatie moet u de betaling maken 
en het onmiddellijk melden aan de Global Travel 
Manager, de VP van Corporate Security en uw  
Local Compliance Officer.

C. Geschenken en entertainment
Onze normen

In veel van de landen waar Pearson zaken doet, zijn er 
algemeen aanvaarde gebruiken ten aanzien van het 
uitwisselen van zakelijke cadeaus en entertainment. 
Als hier op juiste wijze mee omgegaan wordt, kunnen 
toepasselijke en redelijke cadeaus en entertainment de 
zakelijke relaties versterken. Maar als dit wordt misbruikt, 
dan kan het onze reputatie beschadigen, onze zakelijke 
positie nadelig beïnvloeden en zelfs illegaal zijn.

Bij het omgaan met overheidsfunctionarissen 
moet extra voorzichtig worden gehandeld . U mag 
een ambtenaar geen geschenk geven of vermaken 
zonder eerst toestemming te vragen van uw 
Local Compliance Officer en Overheidsrelaties. 
Voor meer informatie, zie de “Cadeaus of 
entertainment voor overheidsbeambten”  
op pagina 17 van deze Code .

Cadeaus en entertainment mogen alleen worden verstrekt 
als dit redelijkerwijs een aanvulling is op de zakelijke relatie, 
overeenkomt met het interne beleid van Pearson en 
voldoet aan alle wetten die van toepassing zijn, evenals de 
bedrijfsetiquette van het bedrijf of land van de ontvanger.

Het Pearson Geschenken- en Gastvrijheidsbeleid 
staat over het algemeen het geven en ontvangen 
van relatiegeschenken van redelijke waarde toe, 
die gebruikelijk zijn in zakelijke beleefdheidsvormen 
en die redelijk in waarde en frequentie zijn. 

Vergeet niet dat ‘geschenken’ alles van waarde 
kunnen omvatten, gegeven of ontvangen 
zonder betaling of een uitwisseling van 
goederen of diensten . Bijvoorbeeld bloemen, 
geschenkenpakketten, chocolade, een fles 
wijn, of een vakantiecadeau . Het kan ook 
marketingmateriaal, een vrijstelling van 
vergoedingen of terugbetalingen omvatten .

We maken u erop attent dat u geen pogingen dient te 
ondernemen om deze regels te vermijden door hier 
persoonlijk voor te betalen of iemand in te huren om 
te betalen voor zakelijke cadeaus of entertainment 
die niet door ons kunnen worden betaald.

Vraag: Ik probeer de laatste maanden een nieuwe 
klant te overtuigen om zaken te doen en ik wil 
deze graag uitnodigen naar een cultureel of 
sportevenement om een goede zakenrelatie op te 
bouwen . Kan de uitnodiging van de klant naar het 
evenement worden beschouwd als omkoping?
Antwoord: Dat is mogelijk. U dient altijd vooraf 
toestemming te vragen aan uw Local Compliance  
Officer voordat u een klant meeneemt naar een cultureel 
of sportevenement en in het algemeen voordat u een 
derde partij vermaakt.

Vraag: Tijdens de feestdagen geef ik mijn 
niet-overheidsklanten een fles wijn en een 
duur chocolade cadeau . Is dit toegestaan?
Antwoord: Ja. Maar als het boven de nominale  
waarde ligt, hebt u goedkeuring nodig van uw  
Local Compliance Officer.

Afbeelding door Santanu Das
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Vraag: Een bedrijfspartner heeft mij uitgenodigd 
voor een sportevenement en ik mag in de 
suite van zijn bedrijf plaatsnemen . Is het 
aanvaardbaar voor mij om hier naartoe te gaan?

Antwoord: Het bijwonen van een sportevenement met een 
zakenpartner kan een passende zakelijke hoffelijkheid 
zijn, zolang dit in overeenstemming is met Pearson's 
anti-omkoping en corruptie beleid, en de waarde van de 
tickets is redelijk. In dit geval zal de prijs van de kaartjes 
ook het gebruik van de suite van het bedrijf inhouden wat 
waarschijnlijk een hoge monetaire waarde zal hebben. 
Bespreek de zaak met uw manager en vraag vooraf 
toestemming aan uw Local Compliance Officer. Houd ook 
in het achterhoofd dat indien de kaartjes voor persoonlijk 
gebruik waren en de bedrijfspartner niet aanwezig was 
tijdens het evenement, dat deze kaartjes niet acceptabel 
zouden zijn omdat er geen directe zakelijke reden zou zijn 
om bij dit evenement aanwezig te zijn.

Afbeelding door Christof Van Der Walt

Onze verantwoordelijkheden

 �  Geef en aanvaard alleen cadeaus en 
entertainment welke op redelijke wijze een 
aanvulling zijn op de zakelijke relatie.

 �  Vraag niet naar persoonlijke geschenken, 
gunsten, entertainment of diensten.

 �  Geef of aanvaard nooit giften in de 
vorm van contant geld of een equivalent 
daarvan. Dit is nooit toegestaan. 

 �  Zorg ervoor dat u weet en begrijpt wat het beleid is bij 
de organisatie van de ontvanger voordat uw cadeaus, 
gastvrijheid of entertainment aanbiedt of levert.

 �  Registreer geschenken die zijn gegeven 
of ontvangen en die zijn goedgekeurd 
door de Local Compliance Officer.

�� �Wees vooral voorzichtig als u gebruik maakt van 
agenten of derden die ons vertegenwoordigen.

Bekijk het “Bijlage: Beleid & Middelen” aan het eind van deze 
Code voor een volledige lijst van beleid, middelen, en met wie  
u contact kunt opnemen voor hulp.

http://www.pearsonethics.com
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Deel V: Bescherming van onze informatie en 
bedrijfsmiddelen

A. Privacy en persoonlijke informatie
Onze normen

Bij Pearson respecteren en beschermen we de rechten, 
vrijheid en waardigheid van alle personen die ons 
vertrouwen met hun persoonlijke informatie. Hieronder 
vallen studenten, ouders en verzorgers, onze klanten, 
gebruikers van de website en app, werknemers en derden. 
Het beschermen van deze informatie is meer dan een 
wettelijke vereiste—het is een kwestie van vertrouwen.

Als internationaal bedrijf in een digitaal verbonden 
wereld, respecteren we alle van toepassing zijnde 
wetten die te maken hebben met vertrouwelijkheid 
van gegevens. Voor sommige soorten informatie, 
gewoonlijk persoonlijke informatie genoemd (‘PI’), is 
extra zorg nodig. PI zijn alle gegevens die op zichzelf of 
in combinatie met andere informatie kunnen worden 
gebruikt om een persoon te identificeren, waaronder::

 � Naam of e-mailadres.

 � Gezondheid, medische en biometrische informatie.

 � Nationale identiteitsnummers.

 � Creditcardnummers of bankrekeningnummers.

 � Foto's.

�� �Leeftijd, ras, etniciteit, seksuele geaardheid, 
en bepaalde niet-professionele affiliaties, 
lidmaatschappen en voorkeuren. 

�� �Beoordeling of prestatieresultaten 
van welke aard dan ook.

 �  Informatie in verband met strafbare feiten of 
vermeende strafbare feiten, zoals strafrechtelijke 
veroordelingen en vervolgingen.

 �  Informatie die kan leiden tot of schade kan 
toebrengen aan de reputatie van een persoon. 

 �  Sommige bedrijfseenheden verzamelen of gebruiken 
persoonlijke informatie over kinderen of jongeren op 
scholen of K-12 onderwijs (‘studentengegevens’).  
We moeten deze PI met de grootste zorg behandelen. 

Onze verantwoordelijkheden

�� �Houd uzelf aansprakelijk voor het beschermen 
van persoonsgegevens en blijf op de hoogte 
van ons beleid inzake persoonsgegevens.

�� �Meld onmiddellijk alle feitelijke of vermoede 
ongeoorloofde toepassingen, onthullingen of 
toegang aan uw manager van het Pearson Security 
Operations Centre bij soc@pearson.com.

�� �Beperk de verzameling en het gebruik van 
PI tot legitieme zakelijke doeleinden en 
behoud PI slechts zolang als nodig is en in 
overeenstemming met het ondernemingsbeleid.

 �  Wees helder over onze praktijken inzake privacy 
en over hoe personen contact met ons kunnen 
opnemen met vragen of zorgpunten.

 �  Deel de persoonsgegevens alleen met diegenen die 
een legitieme reden hebben om dit te ontvangen 
en waarvoor de juiste toestemming is verkregen. 

 �  Wanneer we derden gebruiken om diensten 
voor ons te leveren, moeten we ervoor 
zorgen dat onze beleidseisen worden 
weerspiegeld in onze contracten met hen.

�� �Daar waar de wet een beperking oplegt over het 
doorsturen van persoonsgegevens naar een ander 
land, moet u samenwerken met het IT-team en het 
Data Privacy Office-team om manieren te vinden 
om onze bedrijfsdoelen te bereiken en gelijktijdig 
de rechten van personen te beschermen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw  
manager, het Privacybureau of uw Local Compliance Officer.

Afbeelding door Kyle Panis 
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B. Bescherming van onze 
bedrijfsmiddelen
Onze normen
We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om 
de eigendommen van het bedrijf te beschermen, 
om te zorgen dat deze worden onderhouden en 
dat ze niet worden gebruikt voor persoonlijke 
doeleinden, behalve onder bepaalde omstandigheden. 
Als u twijfelt, raadpleegt u uw manager.

Onder bedrijfsmiddelen verstaan we onder andere 
onze gebouwen, apparatuur, computers, telefoons 
voor kantoor en mobiele apparatuur, PDA's, 
faxmachines, bestanden, documenten, inventaris en 
voorraden. Hieronder worden ook het intellectueel 
eigendom en vertrouwelijke informatie gerekend.

Correct gebruik van informatietechnologie

Werknemers van Pearson moeten ervoor zorgen 
dat het gebruik van de elektronische systemen en 
middelen van Pearson geen gevaar oplevert voor het 
bedrijf ten aanzien van de inbreuk van veiligheid 
of vertrouwelijkheid, wettelijke aanklachten, 
sabotage, virussen of vergelijkbare problemen.

Beperkt persoonlijk gebruik is toegestaan zolang 
het zo minimaal mogelijk is en geen nadelig effect 
heeft op de productiviteit en de werkomgeving. 

Onze verantwoordelijkheden
 �  Gebruik alleen software waarvoor de juiste 

licenties zijn verkregen. Het is strikt verboden 
om software zonder licentie of verkregen 
door ‘piraterij’ te gebruiken op de computers 
of andere apparatuur van Pearson.

 �  Meld alle verdenkingen die u heeft met betrekking 
tot diefstal, verduistering of onrechtmatige toe-
eigening van eigendommen van Pearson. 

�� �Respecteer en erken de auteursrechten en het 
intellectueel eigendom van anderen. U moet de 
gepaste toestemming of goedkeuring krijgen om 
het intellectueel eigendom voor onze producten, 
diensten en activiteiten te gebruiken. 

In overeenstemming met ons Beleid voor Aanvaardbaar 
Gebruik zijn alle gebruikers bij Pearson verantwoordelijk 
voor het uitoefenen van een goed oordeel over 
het juiste gebruik van informatie, elektronische 
apparaten en netwerkbronnen. Voor veiligheids-en 
netwerkonderhoud kunnen geautoriseerde personen 
binnen Pearson te allen tijde apparatuur, systemen 
en netwerkverkeer controleren. In overeenstemming 
met de lokale wetgeving behoudt Pearson zich het 
recht voor om netwerk en systemen periodiek te 
controleren om de naleving ervan te garanderen.

C. Bescherming van onze content
Onze normen

We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om de 
content van het bedrijf te beschermen, om ervoor 
te zorgen dat het wordt opgeslagen en verspreid 
op een manier die ons niet onnodig blootstelt aan 
ongeoorloofde toegang en distributie. We moeten er 
ook voor zorgen dat onze distributiepartners aan deze 
norm voldoen. Als u twijfelt, raadpleegt u uw manager.

Onze content omvat onze boeken, e-boeken, testbanken, 
handleidingen voor oplossingen, beoordelingen, 
afbeeldingen, manuscripten en tussentijdse bestanden. 
Ongeautoriseerd gebruik van Pearson's content 
(vaak aangeduid als ‘piraterij’) is illegaal, schaadt ons 
door de vervanging van de verkoop van originele 
producten, tast het vertrouwen van onze auteurs 
en klanten aan en brengt studenten in gevaar.

Onze verantwoordelijkheden

�� �Verspreid geen content buiten Pearson die geen 
persoonlijke login nodig heeft om toegang te krijgen. 

�� �Als dit niet mogelijk is, raadpleeg dan uw 
manager om beschikbare en aanvaardbare 
alternatieven te verkennen.

�� �Vul altijd de Security and Privacy Threshhold 
Questionnaire in OneTrust in voordat 
u distributieovereenkomsten met 
derden aangaat of verlengt. Toegang tot 
OneTrust van de Pearson myCloud.

�� �Label Alle Pearson-content op de juiste wijze 
met passende copyright-mededelingen.

�� �Meld elke vermeende inbreuk op de auteursrechten 
van Pearson aan PearsonEthics.com of bij ‘Rapporteer 
Piraterij’ op www.pearson.com/corporate.

Vraag: Ik vond een rapport op de kopieermachine 
met vertrouwelijke HR-informatie, waaronder 
salarisinformatie van ons team . Ik wil niet dat 
iemand hierdoor in de problemen komt, maar ik 
denk niet dat deze soort informatie zomaar voor 
iedereen zichtbaar mag zijn . Wat moet ik doen?

Antwoord: U moet dit rapport onmiddellijk en in 
vertrouwen teruggeven aan uw HR-vertegenwoordiger en 
uw vondst en acties melden aan de Global Data Privacy 
Officer. Het beschermen van vertrouwelijkheid en privacy 
is de verantwoordelijkheid van elke werknemer. Diegene 
die de papieren op de kopieermachine heeft laten liggen 
zal moeten worden geadviseerd over diens verplichting 
om de vertrouwelijkheid van anderen te beschermen.

http://www.pearsonethics.com
https://neo.pearson.com/docs/DOC-370928
https://neo.pearson.com/docs/DOC-370928
http://www.PearsonEthics.com
http://www.pearson.com/corporate


www.pearsonethics.com         Pearson Gedragscode |  Pagina  25 

D. Vertrouwelijke informatie 
en intellectuele eigendom
Onze normen

Het vrijgeven van vertrouwelijke informatie zonder 
toestemming kan ertoe leiden dat we onze kritieke 
concurrerende voorsprong kunnen verliezen, de 
reputatie van Pearson beschadigd kan raken en 
onze relatie met klanten en anderen kan verstoren. 
We moeten allemaal oplettend zijn en onze eigen 
vertrouwelijke informatie, evenals die anderen aan ons 
hebben toevertrouwd, veilig houden en beschermen. 

Vertrouwelijke informatie kan bestaan uit, maar is 
niet beperkt tot, intellectuele eigendom, financiële 
informatie, inhoud, interne e-mails, bedrijfsplannen, 
bedrijfsbeslissingen, enz. Vertrouwelijke informatie omvat 
alle informatie die niet voor openbaar gebruik is bestemd 
en is geclassificeerd als DCL niveau 2 t/m DCL niveau 4.

We respecteren alle patenten, handelsmerken, copyrights, 
eigendomsinformatie en handelsgeheimen, net als de 
vertrouwelijkheid van eenieder waar we zaken mee 
doen. Onbevoegd gebruik kan leiden tot verlies van 
inkomsten, herstelkosten en schade aan onze reputatie.

Onze verantwoordelijkheden

�� �Informatie alleen gebruiken en openbaar 
maken voor legitieme zakelijke doeleinden.

�� �Vertrouwelijke informatie op de juiste wijze 
etiketteren om aan te geven hoe deze moet 
worden behandeld, verspreid en vernietigd.

�� �Bescherming van intellectuele eigendom en 
vertrouwelijke informatie door deze alleen op een 
veilige manier met bevoegde partijen te delen.

�� �Meld onmiddellijk elk vermoeden van 
namaak of inbreukmakend gebruik van 
Pearson intellectueel eigendom.

�� �Het verkrijgen en naleven van de voorwaarden 
van vergunningen en licenties die nodig zijn 
voor het gebruik van intellectuele eigendom van 
anderen, en ervoor zorgen dat gebruik wordt 
gemaakt van gelijke voorwaarden gedurende 
de gehele levenscyclus van het product.

�� �Neem de richtlijnen van het bedrijf ‘clean desk’ 
in acht, met name in open kantoorruimten, 
en bescherm altijd vertrouwelijke of andere 
waardevolle bedrijfsmaterialen in werkruimten.

�� �Bespreek nooit vertrouwelijke informatie wanneer 
anderen kunnen horen wat er wordt gezegd, 
bijvoorbeeld in vliegtuigen of in liften of bij het 
gebruik van mobiele telefoons, en wees voorzichtig 
om geen vertrouwelijke informatie te sturen 
naar onbeheerde faxapparaten of printers.

�� �Meldt direct als er vertrouwelijke informatie verdwenen 
is of als het niet op de juiste plek te vinden is.

D. Handelen met voorkennis
Onze normen

We voldoen aan de effectenwetgeving en handelen 
niet in de effecten van een naamloze vennootschap 
– inclusief Pearson – wanneer we in het bezit zijn van 
informatie die niet openbaar, materieel en aanzienlijk 
prijsgevoelig is en die de handel onder deze wetgeving 
zou uitsluiten. Materiaal of aanzienlijk prijsgevoelige 
informatie omvat alle informatie die een investeerder 
als voldoende belangrijk zou beschouwen wanneer hij 
besluit een aandeel te kopen, te verkopen of te bezitten. 
Dit kan van toepassing zijn op aankopen, financiële 
resultaten, belangrijke veranderingen in management, 
aanvang of beëindiging van een omvangrijk contract, 
evenals nieuws over de financiële, operationele of 
milieu-gerelateerde prestaties van een bedrijf.

Daarnaast houden we een lijst bij van Beperkte Personen 
die niet kunnen handelen in Pearson-aandelen, behalve 
tijdens ‘open periodes’ nadat hun handel is goedgekeurd 
door het kantoor van de Secretaris van het bedrijf.

Overtredingen van de wet op het handelen met 
voorkennis kan leiden tot aanzienlijke straffen voor 
het bedrijf en voor de betreffende individuen.

Afbeelding door Ruben Alvarado

http://www.pearsonethics.com
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Onze verantwoordelijkheden

�� �Gebruik nooit, ten voordele voor uzelf of 
anderen, informatie over het bedrijf dat 
nog niet openbaar bekend is gemaakt.

�� �Wees voorzichtig als anderen om vertrouwelijke 
informatie vragen over Pearson of onze 
bedrijfspartners. Zelfs toevallige gesprekken, ook 
met familie of vrienden, kunnen worden gezien 
als het illegaal ‘verstrekken’ van voorkennis. 

 � Informatie die nog niet openbaar gemaakt is, mag niet 
buiten Pearson worden bekendgemaakt, tenzij dit 
wordt verzocht middels een formeel juridisch proces.

Voor aanvullende begeleiding om te helpen voldoen 
aan de toepasselijke wetten, neem contact op 
met het kantoor van de bedrijfssecretaris. 

E. Accurate boekhouding 
en administratie
Onze normen

We engageren ons tot transparantie en tot het volledig, 
accuraat, tijdig en duidelijk bekendmaken van de vereiste 
financiële of andere rapporten die worden ingediend 
bij of voorgelegd aan regelgevende instanties. We 
tolereren niet, staan niet toe of accepteren niet dat 
één van onze medewerkers zich bezighoudt met het 
ondersteunen van belastingontduiking of belastingfraude 
door onze medewerkers, klanten of zakenpartners. 

Werknemers die een rol spelen in de voorbereidingen van 
onze openbare, financiële en verplichte bekendmakingen 
hebben een speciale verantwoordelijkheid op dit gebied, 
maar iedereen levert een bijdrage aan het proces van het 
vastleggen van bedrijfsresultaten en het onderhouden 

Vraag: Wanneer is het toegestaan om een aandeel te  
kopen in Pearson op basis van essentiële informatie? 

Antwoord: U kunt alleen handelen op materiële 
informatie nadat deze openbaar gemaakt is door het 
bedrijf en na het verkrijgen van een vereiste interne 
goedkeuring via het kantoor van de bedrijfssecretaris. 
Handelen met voorkennis is niet alleen een interne zaak 
van het bedrijf, maar is ook de verantwoordelijkheid van 
een persoon om de wet te begrijpen en te respecteren en 
kan strafrechtelijke sancties voor personen inhouden.

van de documentatie Eenieder is verantwoordelijk 
voor de zorg die nodig is om accurate informatie vast 
te leggen, evenals het tijdig en volledig indienen ervan 
en niemand zal de betrouwbaarheid en integriteit van 
onze boekhouding en administratie in gevaar brengen. 

Onze verantwoordelijkheden

 �  Voer nooit valse gegevens in op een 
onkostenrapport of een tijdsregistratie.

 �  Wees zo duidelijk, beknopt, waarheidsgetrouw en 
accuraat mogelijk bij het registreren van informatie. 
Vermijd overdrijvingen, ongepast taalgebruik, 
gissen, juridische conclusies en denigrerende 
omschrijvingen van mensen en hun motieven.

�� �Zorg ervoor dat de financiële opgaven duidelijk 
en compleet zijn en doe geen poging om de 
ware aard of timing van een transactie te 
verbergen of anders te doen overkomen.

�� �Bij het beoordelen of goedkeuren van een 
transactie, dient u voldoende tijd en details te 
geven zodat kan worden gewaarborgd dat ons 
beleid en de procedures zijn nageleefd.

�� �Teken alleen documenten, inclusief contracten, 
waarvoor u geautoriseerd bent om die te tekenen en 
waarvan u zeker weet dat ze accuraat en juist zijn.

�� �Bewaar alle bedrijfsgegevens gedurende de 
minimaal vereiste periode en in overeenstemming 
met de vereisten die in het bedrijfsbeleid 
zijn opgenomen ten aanzien van de 
bewaarprocedures en wettelijke voorschriften.

�� �Documenten mogen alleen worden vernietigd in 
overeenstemming met ons beleid en procedures voor 
het bewaren van documenten, en nooit in antwoord 
op of in afwachting van een onderzoek of audit. Als u 
bericht ontvangt van Legal ‘opdracht geven tot uitstel’ 
van de vernietiging van documenten, of als u niet 
zeker weet of documenten onderworpen zijn aan een 
wettelijke bewaarplicht, dient u vóór de vernietiging 
contact op te nemen met Legal of Compliance, om er 
zeker van te zijn dat de documenten niet nodig zijn 
voor een lopend of hangend onderzoek of audit. 

�� �Meld elke verdenking van fraude onmiddellijk aan  
de Pearson Ethics hotline op www.pearsonethics.com 
en het Global Compliance Office viabij  
compliance@pearson.com of fraud@pearson.com.

Verwijs naar het Programma van Autoriteit onder de One 
Pearson Financial Policies Neo-pagina voor aanvullende 
informatie over de verantwoording voor financiële 
goedkeuringen.

http://www.pearsonethics.com
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Onze verantwoordelijkheden

 �  Communiceer eerlijk en open met degenen die 
belang hebben in ons bedrijf, waaronder collega's, 
leveranciers, klanten en aandeelhouders.

 �  Conferenties en externe presentaties zijn een 
uitstekende manier om onze kennis met anderen 
te delen, maar deze moeten eerst door het 
management worden beoordeeld en moeten 
wellicht ook eerst vooraf worden bekeken door 
de juridische afdeling of Corporate Affairs.

�� �Als u benaderd wordt door de media over de 
bedrijfsvoering, verwijs hen dan door naar 
Corporate Affairs en geef zelf geen antwoord.

Gebruik van sociale media

�� �Bij het gebruik van sociale media moet u 
voorkomen dat u de indruk geeft namens Pearson 
te spreken, tenzij u daarvoor goedkeuring hebt 
gekregen. U dient bekend te maken dat u een 
werknemer bent en duidelijk te maken dat uw 
opvattingen persoonlijk zijn en alleen die van u. 

�� �Pearson kan disciplinaire maatregelen tegen u nemen, 
tot en met ontslag, als u ongepaste persoonlijke 
opmerkingen maakt op sociale media die toe te 
schrijven zijn aan Pearson of die het imago of de 
reputatie van Pearson kunnen schaden of aantasten.

�� �Alle gebruikers van sociale media moeten de principes 
aanhouden die in deze code zijn aangegeven 
ten aanzien van gedrag op het werk. Met name 
herinneren we u eraan dat lastig intimidatie, 
pesten, discriminatie of vergelding op het werk 
niet is toegestaan en dus ook niet online.

OPMERKING: Niets in deze code is bedoeld 
om de communicatie van medewerkers over 
lonen, uren of andere arbeidsvoorwaarden te 
belemmeren, te beperken of te voorkomen .  
De werknemers van Pearson behouden zich  
het recht voor al dan niet aan deze activiteiten 
deel te nemen .

Bekijk de “Bijlage: Beleid & Middelen” volledige lijst aan het einde 
van deze Code voor een volledige lijst van beleidsmaatregelen, 
middelen en wie u kunt contacteren voor hulp.

F. Communiceren met het publiek
Onze normen

Het is van essentieel belang dat onze communicatie met 
het publiek duidelijk, consistent en accuraat is. Alleen 
geautoriseerde personen mogen namens Pearson met 
de media spreken of met leden uit de beleggerswereld. 

OPMERKING: Op geen enkel moment mag 
een werknemer praten met de media namens 
Pearson zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming . Indien contact opgenomen wordt 
door de media of een andere externe bron, 
dient u contact op te nemen met bedrijfszaken 
op media@pearson .com . We hebben ook een 
Wereldwijd mediabeleid dat regelmatig wordt 
bijgewerkt met specifieke contacten voor 
verschillende bedrijven en regio's die u kunt 
vinden op de Global Policies Neo-pagina .

Vraag: Aan het einde van het laatste kwartaal 
heeft mijn manager mij gevraagd om aanvullende 
kosten op te geven zonder dat de facturen waren 
ontvangen van de leveranciers en voordat het 
werk zelfs was opgestart . Ik heb dit gedaan, 
vooral omdat ik dacht dat het niet veel zou 
uitmaken om dit te doen omdat we er toch zeker 
van zijn dat het werk uitgevoerd gaat worden 
tijdens het volgende kwartaal . Nu vraag ik me af 
of ik correct heb gehandeld?

Antwoord: Kosten moeten altijd worden vastgelegd in 
de periode waarin ze zijn gemaakt. De werkzaamheden 
waren nog niet gestart en de kosten waren nog niet 
gemaakt op de datum dat u de transactie vastlegde.  
Het was dus een verkeerde voorstelling van zaken en zou, 
afhankelijk van de omstandigheden, kunnen neerkomen 
op fraude. In een dergelijke situatie dient u de zaak te 
melden aan uw HR-vertegenwoordiger, Local Compliance 
Officer, Compliance, of op PearsonEthics.com.

Afbeelding door Christof Van Der Walt

http://www.pearsonethics.com
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A. Bedrijfsverantwoordelijkheid
Onze normen

We zijn vastbesloten om de beste partner te zijn die we 
kunnen zijn voor studenten, opvoeders, leveranciers en 
gemeenschappen: onze waarden leven door hoe we zaken 
doen, mensen behandelen en het milieu beschermen. 
De belangrijkste bijdrage die we aan de samenleving 
leveren, is mensen te helpen vooruitgang te boeken 
in hun leven door te leren. In onze publieke Pearson 
Mensenrechtenverklaring erkennen we het belang van het 
evalueren en verbeteren van hoe ons bedrijf, met inbegrip 
van onze producten en diensten, bijdraagt aan onderwijs 
toegang, betaalbaarheid en resultaten voor alle studenten.

Onze verantwoordelijkheden

Mensenrechten

Als medeoprichter van het Global Compact van de 
Verenigde Naties verbindt Pearson zich ertoe alle 
mensenrechten te eerbiedigen zoals gedefinieerd in de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het 
Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke 
Rechten, het Internationaal Verdrag inzake Economische, 
Sociale en Culturele Rechten en de IAO-verklaring Inzake 
Fundamentele Beginselen en Rechten op het Werk.  
We steunen de Universele Mensenrechten, met inbegrip 
van gelijke werkgelegenheid, vrijheid van meningsuiting en 
van vereniging, en het culturele, economische en sociale 
welzijn. We zijn tegenstanders van illegale en onmenselijke 
werkomstandigheden zoals het gebruik van kinderarbeid, 
het gebruik van dwangarbeid of verplichte arbeid evenals 
slavernij en mensenhandel. Wij zetten ons in voor de 
handhaving en naleving van de bepalingen van de Britse 
Moderne Slavernijwet en van alle relevante wetten in de 
landen waar wij actief zijn en zaken doen.

Onze inzet voor de mensenrechten roept ons op om:

�� �Ken de Verklaring van Pearson 
over de Mensenrechten.

�� �Respecteer de mensenrechten van alle 
belanghebbenden, waaronder: lerenden, 
ouders, werknemers en aannemers, leraren en 
andere opvoeders, klanten, werknemers in de 
toeleveringsketen en de bredere gemeenschap.

�� �Meld elk vermoeden of bewijs van 
mensenrechtenschendingen in onze activiteiten  
of die van onze zakenpartners aan uw  
HR-vertegenwoordiger, Local Compliance Officer,  
het Global Compliance Office of het Corporate Affairs 
Global Sustainability team. 

Betrokkenheid in de gemeenschap

Veel van de grootste uitdagingen op het gebied 
van educatie in deze wereld, kunnen niet door één 
enkel bedrijf worden aangepakt. Daarom werken 
we samen met anderen, waaronder lokale groepen, 
overheden en niet – gouvernementele organisaties 
(ngo's). Middels deze samenwerking proberen we 
nieuwe werkmodellen te vormen, innoveren en 
testen, zowel commercieel als door liefdadigheid.

We moedigen onze werknemers dan ook aan om 
betrokken te zijn in de plaatselijke gemeenschappen  
en we stimuleren mensen om tijd en geld te investeren  
in goede doelen.

Deel VI: Een maatschappelijk verantwoordelijke werknemer

Afbeelding door Chamin Fernando

http://www.pearsonethics.com
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Milieubewustzijn

We dragen als bedrijf de verantwoordelijkheid om 
op juiste wijze met het milieu om te gaan en onze 
impact op het milieu zo beperkt mogelijk te houden.

�� �We voldoen minimaal aan de relevante 
milieuwet- en regelgeving die van toepassing 
is in elk land waar we actief zijn. 

�� �Houdt rekening met deze verantwoordelijkheid voor 
het milieu bij het nemen van zakelijk beslissingen. 

�� �Werk samen met onze bedrijfspartners om zorg 
te dragen voor het ondersteunen van onze 
doelstellingen ten aanzien van het milieu. 

B. Politieke activiteiten
Onze normen

We respecteren het recht van werknemers om vrijwillig 
deel te nemen aan het politieke proces, waaronder het 
leveren van hun eigen persoonlijke politieke bijdragen, 
het helpen bij politieke campagnes en het uiten van hun 
persoonlijke, politieke standpunten. Met uitzondering van 
stemmen wordt het gebruik van bedrijfstijd of -eigendom 
met als doel het assisteren bij een politieke campagne 
of het promoten van een politieke kandidaat niet door 
Pearson toegestaan. Pearson levert geen zakelijke politieke 
bijdragen aan politieke partijen, politieke actiecomités of 
een kandidaat die zich kandidaat stelt voor verkiezingen 
of herverkiezing tot een overheidspolitieke positie.

Bedrijfsleiders in de VS moeten zich ook houden aan 
aanvullende beperkingen – algemeen aangeduid als 
‘pay-to-play’ regels – die persoonlijke politieke bijdragen 
beperken wanneer Pearson bepaalde overheid-
gerelateerde zakelijke activiteiten onderhoudt. 

We zijn ons ervan bewust dat de term 
‘overheidsfunctionarissen’ klanten zoals professoren, 
leraren en ander schoolpersoneel of bestuurders 
kunnen omvatten. We begrijpen dat werknemers tijdens 
de normale bedrijfsvoering met deze ambtenaren 
in contact treden. Alle contacten buiten de normale 
gang van zaken die beschouwd worden als politieke 
activiteit met overheidsfunctionarissen, buiten de 
individuele deelname aan het normale politieke 
proces zoals hierboven vermeld, moeten echter vooraf 
door Overheidsrelaties worden goedgekeurd.

Onze verantwoordelijkheden

�� �Bedrijfsgelden mogen onder geen enkele 
omstandigheid worden ingezet ten voordele 
van een politieke partij of kandidaat.

�� �Onderneem de juiste stappen om zeker te 
zijn dat uw politieke mening en activiteiten 
niet worden gezien als die van het bedrijf.

�� �Alle kosten die worden gemaakt met 
betrekking tot het politiek lobbyen of voor 
pogingen het politieke proces te beïnvloeden, 
moeten vooraf worden goedgekeurd en 
worden beheerd door Corporate Affairs. 

�� �Zet nooit een andere werknemer onder druk 
om een politieke kandidaat, partij of politieke 
inspanning te steunen of tegen te werken.

�� �Het dienen als of campagne voeren voor een politiek 
ambt mag nooit de schijn hebben of daadwerkelijk 
van invloed zijn of tegengestelde belangen hebben 
voor het uitvoeren van uw taken en functie. 

�� �Voldoen aan alle wetten, regels en onze normen. 

�� �Informeer Overheidsrelaties over elke 
politieke activiteit buiten de individuele 
deelname aan het politieke proces.

Vraag: Ik ga naar een inzamelingsbijeenkomst 
voor een plaatselijke politieke kandidaat . 
Is het aanvaardbaar om mijn positie bij 
Pearson op de lijst van aanwezigen en in 
het programma op te nemen, zolang ik geen 
bedrijfsfondsen of middelen gebruik?
Antwoord: In sommige gevallen is het vereist om uw 
werkgever te vermelden als u een persoonlijke politieke 
bijdrage levert, inclusief wanneer u deelneemt aan een 
inzamelingsbijeenkomst. Naast deze wettelijke vereisten 
moet u echter duidelijk aangeven dat dit uw persoonlijke 
politieke activiteiten zijn en niets met het bedrijf te 
maken hebben.

Vraag: Ik wil graag een verkozen 
ambtenaar uitnodigen om te spreken 
op een toekomstig bedrijfsevenement . 
Zou dat een probleem kunnen zijn?
Antwoord: U moet toestemming krijgen van Corporate 
Affairs en Global Compliance voordat u een verkozen 
ambtenaar uitnodigt om een bedrijfsevenement bij te 
wonen. De wetten die van toepassing zijn op de bijdragen 
zijn complex en in sommige rechtsgebieden, als de 
genodigde zich midden in een herverkiezingscampagne 
bevindt, kan het bedrijfsevenement worden gezien 
als steun voor de campagne en kan het eten en 
drinken op het evenement worden beschouwd als 
een geschenk. In de meeste gevallen zouden er 
beperkingen worden opgelegd en moet zorgvuldig 
aan de meldingsplicht worden voldaan.

http://www.pearsonethics.com
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C. Wereldwijde handel
Onze normen

Wij zetten ons in voor de naleving van de van toepassing 
zijnde export- en importcontroles, regelgeving inzake 
het witwassen van geld, douane en andere relevante 
wetten in de landen waarin we actief zijn en zakendoen. 
Eenieder is verantwoordelijk voor het verkrijgen van 
kennis over de wetten die op ons werk van toepassing 
zijn en moet advies vragen aan experts als men twijfels 
heeft over de legaliteit van onze handelingen. 

Onze verantwoordelijkheden

�� �Passende invoer, uitvoer-en douanegegevens 
bij te houden op elke Pearson-locatie.

�� �Vraag de juridische afdeling om richtlijnen om zeker 
te zijn dat informatie, technologie, producten of 
software op de juiste wijze over de grens worden 
vervoerd en in overeenstemming zijn met de 
wetten die gelden voor import en export. 

�� �Volg altijd de richtsnoeren voor op de Sancties 
Neo-ruimte als u zaken doet met landen of 
personen waarop sancties van toepassing zijn.

Omgaan met landen en individuen 
die aan ‘sancties’ onderhevig zijn

Naleving van wetten, regelgevingen en beleidsregels 
inzake handel en economische sancties kan bijzonder 
gecompliceerd zijn, maar het niet naleven ervan 
kan ernstige gevolgen voor het bedrijf hebben. 

Daarom zijn bedrijven en individuen die zijn gevestigd 
in gesanctioneerde landen met ‘hoog en gemiddeld 
risico’ onderhevig aan sanctiecontroles alvorens 
wij zaken met hen doen. Een lijst van landen met 
‘hoog en gemiddeld’ risico en verdere begeleiding 
bij de uitvoering van deze controles vindt u in 
het onderdeel op de Sancties Neo-ruimte. 

Indien u vragen of problemen met betrekking tot sancties 
heeft, dient u het Sanctieteam op de hoogte te stellen 
via: sanctionscompliance@pearson.com. Voor meer 
informatie over transacties met gesanctioneerde landen, 
raadpleeg het Pearson Sanctie Beleid dat beschikbaar is 
op de Sancties Neo-ruimte, en het Financiën-beleid van 
Pearson dat beschikbaar is op de Financiën Neo-ruimte.

Bekijk de “Bijlage: Beleid & Middelen” volledige lijst aan het einde 
van deze Code voor een volledige lijst van beleidsmaatregelen, 
middelen en wie u kunt contacteren voor hulp.

Afbeelding door Sally Ann Field
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Onderwerp Contactpersoon / Middelen
Gedragscode
Voor vragen, zorgen, overtredingen of richtlijnen 
met betrekking tot onze Code.

 � Local Compliance Officer voor uw bedrijf of regio
 � Wereldwijd Nalevingskantoor via compliance@pearson.com
 � www.pearsonethics.com
 � codeofconduct@pearson.com

Anti-omkoping en corruptie
Inclusief verzoeken voor geschenken, gastvrijheid, 
reizen, sponsorschappen en liefdadige donaties.

 � Local Compliance Officer voor uw bedrijf of regio
 � Wereldwijd Nalevingskantoor via compliance@pearson.com
 � www.pearsonethics.com

Sancties  � sanctionscompliance@pearson.com
 � Sancties Neo-pagina
 � Wereldwijd Nalevingskantoor via compliance@pearson.com

Belangenverstrengeling  � Wereldwijde Naleving op gcoconflictsofinterest@pearson.com
 � www.pearsonethics.com

CISO (Global Information Security)  �  Security Operations Center (SOC) voor het 
melden van incidenten: soc@pearson.com

 � CISO Neo-pagina

Data Privacy Office (DPO))  �  Uw Local Compliance Officer of de Data Privacy Office via  
dataprivacy@pearson.com

 � Data Privacy Neo-pagina

Anti-trust  � Contact Pearson Legal
 � Anti-trust Neo-pagina

Gezondheid en veiligheid  � Wereldwijd gezondheids- en veiligheidsteam
 � Wereldwijd gezondheids- en veiligheid neo-pagina
 � www.pearsonethics.com

Veiligstelling en bescherming  � Global Safeguarding Officer
 � www.pearsonethics.com

Editoriale Kwaliteit / Inhoud  � Kampioenen Van Het Lokale Redactiebeleid
 � pearsoneditorialpolicy@pearson.com

Piraterij / Bescherming Van Intellectuele Eigendom  �  Pearson Programma voor de Bescherming 
van Intellectuele Eigendom Neo-pagina

 � ‘Verslag piraterij’ over www.pearson.com/corporate

Delen Van Onderzoeken  �  Kantoor van de bedrijfssecretaris via 
companysecretary@pearson.com

Diversiteit En Inclusie  �  Wereldwijde Diversiteit & Inclusie Team 
via inclusion@pearson.com

 � Pleitbezorgers Van Mondiale Diversiteit En Inclusie

Mediaverzoeken
Omvat communicatie met de publieke en sociale media.

 � Bedrijfszaken voor uw regio of bedrijf
 � Contacteer media@pearson.com

Bedrijfsverantwoordelijkheid
Inclusief Mensenrechten, Britse Moderne Slavernijwet, 
milieubeheer, betrokkenheid van de gemeenschap.

 �  Wereldwijd Duurzaamheidsteam 
(sustainability@pearson.com)

 � Bedrijfszaken voor uw regio of bedrijf
 � www.pearsonethics.com

Wereldwijd Beleid  � Wereldwijd Beleid Pagina over Neo
 � myHR-beleid

Middelen in een oogopslag
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Beleid en Neo-pagina's waarnaar in onze 
Gedragscode wordt verwezen: 

Deel I:
Gedragscode van Zakenpartners

Aankaarten van zorgen en het Anti-Vergeldingsbeleid

Deel II:
Wereldwijde diversiteit & inclusie Neo-pagina

Wereldwijde Gezondheid en Veiligheidbeleid en Normen

Deel III:
Effectiviteit & Research Neo-pagina

Pearson Editoriaal Beleid

Wereldwijd Anti-trustbeleid

Anti-trust Neo-pagina

Deel IV:
Wereldwijde Belangenverstrengeling

Anti-omkoop & Corruptie (ABC) Beleid

Geschenken- en Gastvrijheidsbeleid

Wereldwijd Compliance Kantoor Neo- pagina

Omkoping & Corruptie (ABC) Neo-pagina

Deel V:
Wereldwijd privacybeleid

Data privacy Kantoor Neo-pagina

Pearson Programma voor de Bescherming 
van Intellectueel Eigendom Neo-pagina

Kantoor van de Bedrijfssecretaris

Financiën Neo-pagina

Wereldwijd Mediabeleid

Bijlage: Beleid En Middelen

Deel VI:
Pearson Mensenrechtenverklaring

Sanctiebeleid

Sancties Neo-pagina

Financiënbeleid

Algemeen:
Wereldwijd Beleid Neo-pagina

myHR

www.pearsonethics.com

Wereldwijd Beleid (Global Policies): 
Bezoek de  Global Policies Neo-pagina

Bezoek myHR

Afbeelding op de voorkant door Christof van Der Walt
Pearson-waarden afbeelding door Dan Matutina

Middelen om bijstand te 
verlenen, bezorgdheid aan te 
kaarten of vragen te stellen:  

 � Bezoek Pearson Ethics www.pearsonethics.com.  
Pearson Ethics is 24/7, 365 dagen per jaar beschikbaar. 
Stel vragen en kaart zorgen aan elektronisch of 
telefonisch. Amerikaanse, Britse en internationale 
telefoonnummers zijn beschikbaar op de website.

 � Spreek met uw lijnmanager

 � Neem Contact op met uw Local Compliance Officer

 � Neem Contact op met het Global Compliance 
Office op compliance@pearson.com

 � Contact Pearson Legal

 � Neem contact op met Employee Relations via 
employeerelations@pearson.com

 � Neem contact op met myHR en stel een vraag
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