Lidmaatschap Network Council
Code of Conduct

De Network Council bestaat uit meer dan 140 bedrijven, kennisinstellingen en overheden.
Deze betalende leden dragen actief bij aan het realiseren van de ambities van de Metropool
Amsterdam. Samen met de Boardleden en andere koplopers voeren ze het gesprek over de
toekomst van de regio. Zij initiëren en ontwikkelen initiatieven op drie thema's:
• Verantwoorde digitale Metropool
• Duurzame innovatieve Metropool
• Wendbare onderwijs- en arbeidsmarkt
Het zijn initiatieven die de regio aantrekkelijk houden of maken om te wonen, te werken en
te recreëren. Hun maatschappelijke betrokkenheid bij de regio is hierbij van groot belang om
samen te werken aan een slimme, groene en gezonde Metropoolregio.

Wie kan lid worden van de Network Council?
Leden van de Network Council zijn bedrijven en organisaties die:
• Werkzaam zijn in de Metropool Amsterdam;
• Voldoen aan de wet- en regelgeving die geldt in deze regio, aan de OECD Guidelines
for Multinational Enterprises en de UN Guiding Principles on Business and Human
Rights;
• Zich in woord en daad structureel inzetten voor het versterken van een slimme,
gezonde en groene Metropool Amsterdam en dus voor de doelen van de Amsterdam
Economic Board.

Lidmaatschapsprocedure
Wanneer een organisatie lid wil worden van de Network Council, gaan wij gezamenlijk na of
aan bovenstaande criteria wordt voldaan. De eindverantwoordelijke van de organisatie die
zich heeft aangemeld ondertekent deze beoordeling en de partnerovereenkomst. Ook de
algemeen directeur van Amsterdam Economic Board tekent deze documenten.
De Agendacommissie en de voorzitter van de Board besluiten over het lidmaatschap, daarbij
ondersteund door de algemeen directeur.
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Royement
Van bestaande leden die niet aan de volgende voorwaarden voldoen wordt het
lidmaatschap heroverwogen. De Agendacommissie neemt hierover, in samenspraak met de
voorzitter van de Board, een besluit.
• Houden aan wet- en regelgeving. Leden van de Networkcouncil voldoen aan de weten regelgeving die geldt in deze regio, aan de OECD Guidelines for Multinational
Enterprises en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Is dat niet het
geval, dan wordt hoor en wederhoor toegepast. Mocht dit gesprek geen
bevredigende uitkomst hebben, dan kan worden overgegaan tot het tijdelijk
opschorten van het lidmaatschap of het direct beëindigen ervan. Het besluit over de
gekozen maatregel hangt af van de ernst van de overtreding.
• Betaling lidmaatschap. Wanneer een organisatie het lidmaatschapsgeld van de
Network Council aan het einde van een kalenderjaar nog niet heeft betaald, ondanks
meerdere verzoeken, dan wordt het lidmaatschap beëindigd.
• Bijdragen aan toekomst Metropool Amsterdam. Van alle councilleden wordt
verwacht dat zij actief en positief bijdragen aan de slimme, groene en gezonde
toekomst van de Metropool Amsterdam. Mochten zij zich hier aantoonbaar niet voor
inzetten, dan kan worden overgegaan tot het tijdelijk opschorten van het
lidmaatschap of het direct beëindigen ervan. Ook hier geldt het principe van hoor en
wederhoor.

Communicatie
Het team Communicatie van de Amsterdam Economic Board bewaakt de timing en de
inhoud van de boodschap en inzet van communicatiekanalen bij het toetreden en het
vertrek van leden van de Network Council.
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