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Gedragscode samenwerking bedrijven 2019 
 
Inleiding   
De Hartstichting werkt samen met o.a. wetenschappers, artsen, samenwerkingspartners 
en vele vrijwilligers aan oplossingen om hart- en vaatziekten eerder op te sporen, en beter 
en sneller te behandelen. Zij investeert in wetenschappelijk onderzoek, geeft steun en 
voorlichting aan patiënten en initieert innovatieve verbeteringen in preventie en zorg.  
 
Hartstichting zoekt actief naar mogelijkheden om de doelstellingen te bereiken en erkent 
dat samenwerking met het bedrijfsleven een belangrijke component hiervan kan zijn. De 
Hartstichting is blijvend op zoek naar uitbreiding van relaties en binding met het 
bedrijfsleven, individuele sponsoren en anderen.  
 
De doelstelling van de Hartstichting is de groei van de ziektelast in 2030 te halveren 
door betrokkenheid te vergroten en hart- en vaatziekten eerder op te sporen en op te 
lossen. Bij activiteiten met het bedrijfsleven wordt geredeneerd vanuit de impact op 
deze reductie en worden belangen en risico’s nauwkeurig afgewogen.  

 
In de onderhavige Gedragscode zijn de afspraken vastgelegd die door de Hartstichting in 
acht worden genomen bij samenwerking met bedrijven.  
 
 
Samenwerking  
De Hartstichting wil graag samenwerken met bedrijven die bijdragen aan de doelstellingen 
van de Hartstichting. De samenwerking met een bedrijf mag niet schadelijk zijn voor de 
Hartstichting of haar reputatie kunnen beschadigen.  
 
Bedrijven waarmee wij samenwerken zullen:  

• de doelstellingen van de Hartstichting versterken en/of ondersteunen;  
• een duurzaamheidsbeleid hebben en uitvoeren, en hierop te toetsen zijn. Het gaat 

dan om de zogenaamde ESG-aspecten. ESG staat voor  environment, social en 
governance aspecten. (zie internationale toetsing ‘ESG risk assessment’);  

• zich ethisch consistent gedragen (zie ‘Toetsing op incidenten’). 
 
De Hartstichting gaat uit van een wederkerige samenwerking, waarbij zowel de 
doelstellingen van de Hartstichting alsook de doelstellingen van het bedrijf worden 
versterkt. Deze bijdrage kan zijn: een financiële bijdrage, toegang tot achterban, 
expertise, mankracht, het beschikbaar stellen van merken, mediakanalen, netwerken en 
locaties, of een andere vorm van een bijdrage in natura.  
 
Samenwerking betekent dat er compromissen gesloten zullen moeten worden. Dit is 
inherent aan iedere vorm van samenwerking. Hierbij worden de belangen en risico’s 
afgewogen.  
 
 
Uitsluiting 
Bij activiteiten met het bedrijfsleven wordt geredeneerd vanuit de impact op deze reductie 
en worden belangen en risico’s nauwkeurig afgewogen. De Hartstichting werkt niet samen 
met bedrijven waarvan het product, de bedrijfsvoering, het imago en/of de governance                         
de reputatie van de Hartstichting op enige wijze kan schaden. In ieder geval – doch niet 
uitsluitend – wordt samenwerking uitgesloten  
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met bedrijven die kernactiviteiten uitvoeren op het gebied van tabak, bont, porno en 
wapens (incl. clustermunitie), danwel met leveranciers waarvan meer dan 5% van de 
omzet afkomstig is van bedrijven actief in één van deze sectoren.  
 
Ook worden producenten uitgesloten die alleen voedingsmiddelen buiten de Schijf van Vijf 
van het Voedingscentrum produceren. En er worden geen samenwerkingen aangegaan op 
productniveau met producten die buiten de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum 
vallen, aangezien deze geen onderdeel uitmaken van de algemeen geldende richtlijnen 
voor gezonde voeding.  
 
Tot slot zal niet worden samengewerkt met bedrijven die vallen in de sectoren die worden 
benoemd in deel A1 van de Richtlijn Financieel Beheer van Goede Doelen Nederland (zie 
BIJLAGE X- opgevraagd bij Maarten, nog geen antwoord). 
 
 
Samenwerking met farmaceutische industrie  
Samenwerking heeft altijd tot doel het bevorderen van de missie van de Hartstichting. Bij 
samenwerking met de farmaceutische industrie hanteert de Hartstichting een ondergrens 
van de participatie van minimaal twee organisaties in gezamenlijke activiteiten om de 
schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan. In de samenwerking met de 
farmaceutische industrie blijft de Hartstichting onafhankelijk en onpartijdig. De 
Hartstichting zal nooit een speciale fabrikant of specifiek product aanbevelen. 
 
 
Risico op reputatieschade  
Bij alle vormen van samenwerking met bedrijven staat voorop dat de Hartstichting haar 
onafhankelijke positie en reputatie niet wil schaden. Dit betekent dat we ervoor zorgen dat 
er geen schijn van belangenverstrengeling optreedt en dat de activiteiten te 
verantwoorden zijn tegenover het publiek en stakeholders als het gaat om de impact op 
de doelstellingen van de Hartstichting.  
 
 
Allianties  
Naast haar eigen doelen en belangen, heeft de Hartstichting ook gedeelde ambities en 
belangen die zij middels allianties nastreeft. Dit kan betekenen dat de Hartstichting soms 
afziet van deelname aan thema’s die de maatschappij verwacht, omdat voorrang wordt 
gegeven aan de impact op de ziektelast van een activiteit van één van de allianties waar 
Hartstichting lid van is. Bij het aangaan van samenwerkingen met bedrijven worden de 
activiteiten die de Hartstichting in alliantieverband ontplooit meegenomen in de 
besluitvorming. 
 
 
Externe Toetsing/due diligence 
Alle bedrijven waar de Hartstichting een samenwerking mee aangaat worden getoetst. Dit 
geldt niet alleen voor meerjarige partnerships, maar voor alle – ook kortdurende – 
samenwerkingen.  
 
De toetsing van beursgenoteerde bedrijven, in aansluiting op het beleggingsstatuut, vindt 
plaats op basis van de ESG risk assessments en Controversy reporting van het 
onafhankelijke adviesbureau Sustainalitics.  
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In overeenstemming met ons beleggingsstatuut worden in beide rapporten niveau 4 en 5 
als onaanvaardbaar geacht en reden genoeg om samenwerking uit te sluiten of te 
beëindigen. Deze toetsing wordt in de aanloop naar een samenwerking uitgevoerd en 
daarna gedurende het partnership jaarlijks herhaald. Ook wordt deze toetsing opgenomen 
in de ontbindende voorwaarden. 
 
Voor niet-beursgenoteerde bedrijven vindt de toetsing plaats via publieke bronnen en 
wordt op basis daarvan een inschatting en afweging gemaakt. 
 

 
Geen exclusiviteit 
Door enige vorm van samenwerking aan te gaan op enig tijdstip, sluit de Hartstichting 
samenwerking met onderling concurrerende bedrijven niet uit. Dit is ook in lijn met de 
brede maatschappelijke doelstelling om de boodschap en missie van de Hartstichting uit te 
dragen.  
 
 
 
 


