Gedragscode
Omgang met GPKL-informatie en externe vertegenwoordiging GPKL
Vastgesteld door de leden op 3 februari 2009
Het bestuur verzoekt alle leden en aspirant-leden om van de overeengekomen afspraken
kennis te nemen en daar bewust naar te handelen.

Analyse
GPKL heeft twee doelen: kennisuitwisseling en belangenbehartiging. Beide doelen zijn gediend
bij verspreiding van informatie en visie. Om dit in goede banen te kunnen leiden, vinden
bijeenkomsten plaats, is een beleidsmedewerker aangesteld en een website gebouwd.
Bij gebruik / verspreiding van informatie, maar ook bij externe vertegenwoordiging van GPKL, is
het van belang om gezond verstand in acht te nemen. Enkele voorbeelden:
Informatie
GPKL-forum
Het is voor de leden belangrijk dat het besloten GPKL-forum haar vertrouwelijke karakter
behoudt, opdat het een veilige omgeving is en blijft waar leden veilig hun ervaringen kunnen
delen, discussies kunnen voeren en elkaar in alle openheid kunnen informeren. Dit om
“uitlekken” naar partijen voor wie het gewisselde niet bestemd is, te voorkomen. Dit vergt
zelfdiscipline van alle leden.
Digitale berichtgeving / notificaties
De digitale notificaties zijn een ledenservice. Als leden de digitaal verstrekte informatie
vervolgens gaan doorsturen naar derden, met goede bedoelingen van dien, dan wordt daarmee
afbreuk gedaan aan het uitgangspunt en bestaansrecht van GPKL als vereniging. We weten
dan immers niet meer welke gemeenten wel en geen lid zijn, en wie de contactpersonen zijn.
Dat maakt de communicatie moeilijker en “grijzer”.
Dossiers
In de nieuwe website zijn op het besloten deel dossiers aangereikt, in maatwerk vervaardigd in
goed overleg met dossierhouders. Het is niet de bedoeling dat de bestanden en producten uit
de dossiers “op straat belanden” of zomaar aan niet-leden worden doorgegeven. Daarmee
zouden we immers de verenigingsgrondslag uithollen, want dan heeft lid worden geen
toegevoegde waarde meer. De financiering van het GPKL-werk, evenals de omvang van de
vereniging, en daarmee de beeldvorming en uitstraling naar buiten, zouden daar onder lijden.
Externe vertegenwoordiging
GPKL wil een onafhankelijke positie innemen. Het is belangrijk om daar geen misverstanden te
laten ontstaan. Dit vraagt om heldere afspraken over hoe leden daar naar buiten toe mee
omgaan.
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Afspraken
Omgang met Informatie
Informatie naar interne collega’s:
Alle leden – zowel de contactpersoon als diens interne collega’s - hebben dezelfde
gebruiksrechten op de nieuwe website en kunnen dus zelf bepalen over welk soort informatie of
dossier zij rechtstreeks geïnformeerd wensen te worden (via “Mijn GPKL” ). Als GPKLinformatie van nut is voor collega’s binnen de eigen gemeentelijke organisatie, die geen
gelegitimeerde gebruiker zijn (dat zijn zij die na aanmelding een login hebben ontvangen) van
GPKL, dan kan die door de gelegitimeerde gebruiker worden doorgezonden naar betrokken
collega’s. Het is gepast om deze collega’s te vragen om prudent met deze informatie om te
gaan.
Informatie naar collega’s bij regio-gemeenten:
De gemeente die digitaal verkregen GPKL-informatie doorstuurt, zal zelf duidelijk moeten
maken dat dat niet langer kan, om bovengenoemde redenen en kan dan meteen die gemeenten
uitnodigen om lid te worden.
Informatie naar externe contacten:
Mogelijk is er soms een aanleiding om GPKL-informatie aan partijen buiten de gemeentelijke
organisatie door te geven. Uitgangspunt is dat dit niet is toegestaan, tenzij daar expliciet door of
namens het bestuur toestemming voor is gegeven. Kaart dit dan eerst aan via de
beleidsmedewerker.
Externe vertegenwoordiging
Bijdragen van leden aan activiteiten van derden:
Leden leveren geen bijdragen namens GPKL aan activiteiten of bijeenkomsten waar het
winstoogmerk een substantieel achterliggend doel is. Als aan een lid gevraagd wordt om het
gemeentelijke geluid in te brengen op een dergelijke bijeenkomst of activiteit, dan kan hij dat
doen namens zijn eigen gemeente, doch niet namens GPKL.
Reden is, dat GPKL een onafhankelijke positie inneemt en zich daarom op geen enkele wijze
met commerciële marktpartijen wil afficheren. Als we het gemeentelijke belang willen uitdragen,
doen we dat op eigen bijeenkomsten of op bijeenkomsten georganiseerd door organisaties
zonder winstoogmerk
Afvaardiging van leden aan externe overleggen:
Leden die GPKL vertegenwoordigen in externe overleggen, werkgroepen of platforms, dienen
zich te onthouden van activiteiten waar een (schijn van) belangenverstrengeling bij kan
ontstaan.
Leden die naast hun gemeentelijke werk tevens dergelijke activiteiten ontplooien, kunnen
daarom niet extern als GPKL-vertegenwoordiger optreden.
Reeds bestaande situaties dienen aan het bestuur te worden voorgelegd.
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