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Code of Conduct 3TU.Federatie
Pre-ambule
Deze Code of Conduct voor de 3TU.Federatie dient als richtsnoer voor de betrekkingen tussen
de drie leden van de 3TU.Federatie.
De drie technische universiteiten streven er in het verband van de 3TU.Federatie naar bij te
dragen aan het doel door samenwerking binnen een Federatie in onderwijs en onderzoek
gezamenlijk tot de absolute top in Europa te behoren en door het afleveren van uitstekend
geschoolde personen (BSc's, MSc's, PhD's en PDEng's) en door het genereren van innovaties
de dynamiek en concurrentiepositie van de Nederlandse kenniseconomie te versterken.
De samenwerking die uit hoofde van deze missie in de 3TU.Federatie vorm krijgt, wordt beheer)t
door in ieder geval door in 3TU verband aangegane gemeenschappelijke regelingen, alsmede
deze gedragscode.
De Code of Conduct is in essentie gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
.vertrouwen,
dat wil zeggen het uitgangspunt dat partners handelen in het belang van de
gezamenlijke missie en de federatie, en activiteiten die schadelijk voor de federatie of één
van de partners zijn, zullen nalaten;
.de
wederkerigheidstoets,
dat wil zeggen dat steeds de vraag moet worden gesteld hoe men
zelf zou reageren op bepaalde ontwikkelingen;
.informatieplicht,
dat wil zeggen dat partners tijdig vooraf worden geïnformeerd over
ontwikkelingen
bij één van de partners, zeker als die gevolgen hebben voor de anderen;
.aanspreekbaarheid,
dat wil zeggen dat activiteiten die (ogenschijnlijk of vermoedelijk)
indruisen tegen deze code altijd in gezamenlijk overleg besproken kunnen en moeten
worden. Dat moet dan eerst gebeuren in overleg tussen de direct betrokkenen; pas daarna
kan zo nodig de zaak op een hoger niveau aan de orde komen.

Afgezien van de hierna geformuleerde gedragsregels gaan wij ervan uit dat onderwijs en
onderzoek in het 3TU kader, en bij elk van de drie instellingen wordt gegeven c.q. verricht
conform de academische waarden en normen die bij de wetenschapsbeoefening in Nederland
algemeen aanvaard zijn, en onder andere in codes van de KNAW en de VSNU zijn verwoord.
Aan de in deze code verwoorde uitgangspunten wordt onder meer op de volgende wijze invullin~
gegeven:
1. Zaken van strategisch belang (zoals nieuwe opleidingen, samenwerkingsverbanden etc.)
worden, zeker als zij belangrijke gevolgen voor partners (kunnen) hebben, tevoren in
federatie-verband besproken.
2. De federatieleden kunnen elkaar extern vertegenwoordigen: daarom hoeft niet bij ieder extern
optreden een vertegenwoordiger van elk der partners aanwezig te zijn.
3. Federatieleden informeren waar nodig derden over beleid, faciliteiten en mogelijkheden van
de partners. Zij zullen geen onjuiste en/of negatieve informatie over elkaar tegenover derdel!
verstrekken.
4. Procedures en handelwijzen ten opzichte van derden worden waar dat van belang is (bijv. om
te voorkomen dat de partners tegen elkaar worden uitgespeeld) op elkaar afgestemd.
5. Federatieleden opereren -anders dan in goed overleg -niet bilateraal, met uitsluiting van de
derde partner.
6. Federatieleden werven (anders dan via open procedures) alleen actief onder elkaars
topfunctionarissen (decanen, hoogleraren, wetenschappelijke en andere directeuren) na
onderling overleg.
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Geachte voorzitters,
Met belangstelling heeft 3TU.M kennis genomen van de Code of Conduct voor de
3TU.Federatie, zoals wij die onlangs mochten ontvangen.
Op 24 augustus jl. is de notitie door ons besproken.
De conclusie die 3TU.M heeft getrokken uit dit overleg

is dat zij de inhoud van de Code

of Conduct als positief ervaart.
De Code of Conduct is geheel in lijn met de principes van fatsoenlijke
omgang en
communicatie,
die tussen federatiepartners
zonder meer al verwacht mag worden.
3TU.M meent dat het op zich echter wel goed is om deze principes te expliciteren
en
zien daarmee geen bezwaren tegen de voorgestelde
code.
Zoals bekend is 3TU.M een adviescommissie
voor de lokale medezeggenschap.
Wij zllilen
derhalve de lokale medezeggenschap
verzoeken positief te adviseren ten aanzien varl de
Code of Conduct.
Ook gaan wij ervan uit dat eventuele
van statuten en gemeenschappelijke

later te maken striktere afspraken
regeling zullen worden geregeld.

Hoogachtend,

Namens 3TU.M,

Kees Daleboudt

Voorzitter
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