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Gedragscode Longfonds bedrijvennetwerk 
Samen strijden voor gezonde lucht en gezonde longen 

 

In Nederland leven ruim een miljoen mensen met een longziekte. Het Longfonds zet zich in voor 
longpatiënten en iedereen die dat misschien ooit wordt. Bij het aangaan van een samenwerking met 
het bedrijfsleven staat voorop dat het bedrijf de doelstelling van het Longfonds onderschrijft. Daarom 
vragen we u akkoord te gaan met deze gedragscode. Deze gedragscode moet ervoor zorgen dat de 
samenwerking tussen het Longfonds en de deelnemende bedrijven, hierna te noemen “vriend van het 
Longfonds”, naar ieders tevredenheid verloopt en dat voor alle partijen precies duidelijk is volgens 
welke uitgangspunten het Longfonds werkt. 

Wanneer u vriend wordt van het Longfonds bedrijven netwerk gaat u akkoord met 
onderstaande uitgangspunten en gedragsregels. 

 
Uitgangspunten 

✓ Een vriend van het Longfonds onderschrijft de doelstellingen van het Longfonds en respecteert de 
belangen van longpatiënten en iedereen die dat misschien ooit wordt. 

✓ Een vriend van het Longfonds respecteert de onafhankelijkheid van het Longfonds en diens 
medische, politieke en sociale oordelen.  

✓ Het Longfonds geeft geen keurmerken aan producten of diensten van een vriend van het 
Longfonds 

✓ Indien activiteiten van de vriend van het Longfonds in strijd of contraproductief zijn met de 
doelstellingen van het Longfonds, behoudt het Longfonds zich het recht voor het bedrijf deelname 
aan het bedrijvennetwerk te ontzeggen. 

✓ Wanneer de kans bestaat dat de onafhankelijkheid, de betrouwbaarheid, de geloofwaardigheid of 
de reputatie van het Longfonds in gedrang komt, kan het Longfonds besluiten de samenwerking 
stop te zetten en de deelname van een bedrijf aan het Longfonds bedrijvennetwerk op te zeggen.  

✓ Het Longfonds maakt openbaar melding van de deelname van een vriend van het Longfonds via 
de website van het Longfonds bedrijvennetwerk.  

 
Uitsluitingen 

Vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid en rekening houdend met de tien principes van het 
UN Global Compact werkt het Longfonds niet samen met bedrijven waar de volgende thema’s een rol 
spelen: 

1. schending van mensenrechten, 2. kinderarbeid, 3. dwangarbeid, 4. discriminatie, 5. corruptie,  
6. aantasting van natuur, milieu en klimaat, 7. beperking van vrije vakvereniging en collectieve 
onderhandeling, 8. productie en levering van wapensystemen, 9. productie van tabak, sigaretten en 
sigaren, 10. productie van pornografie, 11. aanzetten tot gokverslaving, 12. productie van bont. 
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Communicatie en gebruik vriendenlogo 
 
Als vriend van het Longfonds bedrijvennetwerk toont u uw maatschappelijke betrokkenheid op het 
gebied van gezonde lucht en gezonde longen naar uw medewerkers en klanten. U kunt dit middels 
het speciale vriendenlogo (verder ‘het logo’ genoemd) een banner en e-mail handtekening zowel 
intern als extern uitdragen. We vragen hierbij rekening te houden met de volgende punten.  

✓ Uw bedrijf is gerechtigd gebruik te maken van het logo, de banner en de e-mailhandtekening 
gedurende uw deelname aan het bedrijvennetwerk. Het logo mag echter niet groter afgebeeld 
worden dan uw eigen bedrijfslogo en alleen gebruikt worden in de aangeleverde verhoudingen. 

✓ Het logo is niet vrij te gebruiken op of voor materialen van derden. Om die reden mag het logo niet 
gebruikt worden op o.a  uw eigen briefpapier, enveloppen, op producten, productverpakkingen en 
productinformatie of bedrijfskleding. 

✓ Het is nadrukkelijk niet toegestaan op welk moment dan ook een ander logo van het Longfonds 
dan het vriendenlogo te voeren. 

✓ Wanneer u als bedrijf over uw deelname aan het  Longfonds bedrijvennetwerk communiceert, zal 
u de naam van het Longfonds niet gebruiken om specifieke producten expliciet aan te bevelen.  

 
 


