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1 Waarom 

Wij zijn een professionele, ondernemende woningcorporatie. Wij zijn ons bewust van onze 
maatschappelijke rol en nemen daarom de verantwoordelijkheid voor ons handelen. Deze 
integriteitscode helpt daarbij. We zijn verplicht om een integriteitscode te hebben. De code wordt 
bij (tijdelijke) indiensttreding door alle (nieuwe) medewerkers1 en de Raad van Commissarissen 
getekend. Daarnaast publiceren we de code op onze website. 
 

2 Voor wie? 

Deze code geldt voor onze Raad voor Commissarissen, de directeur-bestuurder, medewerkers 
(inclusief tijdelijke krachten), interim-medewerkers, stagiaires/afstudeerders, adviseurs, aannemers en 
leveranciers. Waar we in deze code ‘medewerkers’ noemen, doelen we daarmee ook op iedereen die 
we hiervoor hebben genoemd. 
 

3 Integriteitscode 

Integriteit is vooral een kwestie van mentaliteit en bewustwording, regels en afspraken helpen daarbij. 
Integriteit ligt besloten in de houding en in het gedrag van mensen.  
 
De code is geen opsomming van gedetailleerde regeltjes. Dat streven wij ook niet na. 
Wij leggen de verantwoordelijkheid laag in de organisatie. Het is goed met elkaar in gesprek te gaan 
over de betekenis van de integriteitscode voor het handelen in de dagelijkse praktijk. Daar besteden 
we aandacht aan, door regelmatig stil te staan bij integer handelen. Niet altijd ligt vast wat “goed” of 
wat “fout” is. Dan is bespreekbaar maken hét middel om te bepalen waar wij voor staan in een situatie. 
Belangrijk is dat we op het onderwerp integriteit aanspreekbaar zijn en anderen ook aan durven te 
spreken. 
 
In de code zelf staat een aantal basisafspraken, maar integer zijn en handelen staat los van een code. 
 

4 Hoe willen wij handelen? 

Onze basisafspraken worden hieronder uiteengezet.  

4.1 Gedragsaspecten 

• De basis voor ons handelen is vertrouwen.  

• We gaan altijd zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie. 

• We nemen de verantwoordelijkheid voor eigen handelen. Wij zijn ons ervan bewust welk 

effect ons gedrag en handelen heeft op onze huurders, collega´s en partners. Wij kunnen 

altijd uitleggen waarom we bepaalde keuzes maken en verschuilen ons niet achter ons beleid 

en/of regels. We zijn hierop aanspreekbaar.  

• Bij twijfel/dilemma´s maken we onze collega’s deelgenoot en gaan het gesprek aan om naar 

elkaar te luisteren, van elkaar te leren en mogelijk gezamenlijk koers te bepalen.  

• Het onderwerp integriteit wordt binnen de RvC, het MT en de afdelingsoverleggen geregeld 

besproken.  

• Diverse instrumenten kunnen helpen om meer bewust te zijn/blijven van het thema integriteit.  

Het integriteit/ dilemma spel is hier een voorbeeld van.  

• Er kan ook twijfel bestaan om iets wel of niet te doen/zeggen. Deze twijfels moeten open en 

eerlijk besproken worden zonder dat er gelijk wordt geoordeeld. 

  

 
1 hieronder vallen ook de tijdelijke krachten, interim-medewerkers, stagiaires/afstudeerders, adviseurs. 
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4.2 Inkopen 

Bij inkopen volgen we de hiervoor geldende procedures: 

• Wij voeren een transparant inkoop- en aanbestedingsbeleid. We streven naar een optimale 

prijs/kwaliteit verhouding en kunnen verantwoording afleggen over onze overwegingen en 

keuzes die een rol hebben gespeeld tijdens het selectieproces.  

• Wij zien toe op ontoelaatbare belangenverstrengeling, nevenfuncties of nevenactiviteiten. 

• We houden werk en privé gescheiden.  

4.3 Gunsten/cadeaus 

Soms ontvangen we gunsten van derden. Bijvoorbeeld relatiegeschenken, uitnodigingen voor een 
reis/event/restaurant etc., levering van diensten of goederen tegen niet marktconforme tarieven of met 
een individuele korting. Uitgangspunten hierbij zijn: 

• We accepteren deze gunsten en uitnodigingen niet zomaar. We vragen ons altijd af of het 

voor Waardwonen zinvol is om op de uitnodiging in te gaan en bespreken dit vooraf.  

• Het ingaan op een uitnodiging moet functioneel, sober en doelmatig zijn en er mag geen 

schijn van belangenverstrengeling ontstaan. 

Sinds 2020 schrijven we, voordat de kerstperiode aanbreekt, aannemers en leveranciers aan dat we 
geen cadeaus meer willen ontvangen. Ontvangen we toch cadeaus, dan schenken we deze aan een 
goed doel. Leveranciers worden ook hier over geïnformeerd.  
Voor overige cadeaus geldt dat dat deze worden gemeld bij de leidinggevende en het ‘cadeau’ wordt 
ingeleverd en eventueel verloot.  

4.4 Belangenverstrengeling 

We maken altijd een duidelijke scheiding tussen werk en privé. We verwoorden helder naar externe 
relaties dat onze relatie met hen nooit tot een persoonlijk voordeel mag en kan leiden.  

• We voorkomen dat privé belangen in conflict komen c.q. verstrengeld raken met de belangen 
van Waardwonen, dan wel dat de schijn wordt gewekt dat dit het geval zou zijn.  

• Als we direct of indirect persoonlijke belangen hebben die kunnen conflicteren met de 

belangen van Waardwonen dan bespreken we dat altijd met onze leidinggevende. 

• Het voor privé doeleinden gebruikmaken van leveranciers c.q. commerciële relaties waarmee 

Waardwonen zakelijke contacten onderhoudt is niet toegestaan, tenzij na bespreking 

specifieke goedkeuring is verleend door leidinggevende. 

4.5 Verrichten van nevenwerkzaamheden 

Nevenwerkzaamheden zijn werkzaamheden naast een baan bij Waardwonen, zoals vrijwilligerswerk 
of bestuurstaken. 

• Het is niet toegestaan om nevenwerkzaamheden te verrichten die het integer handelen van de 

medewerker binnen de organisatie onmogelijk maken.  

• De medewerker heeft een schriftelijke meldingsplicht wanneer het gaat om het verrichten van 

nevenwerkzaamheden en dient vooraf hiervoor toestemming van de werkgever te hebben 

(artikel 2.5 CAO Woondiensten). 

4.6 Omgaan met eigendommen van Waardwonen 

Medewerkers maken gebruik van de eigendommen en faciliteiten van Waardwonen.  

• We gebruiken eigendommen en faciliteiten van Waardwonen voor het doel waarvoor we ze 

hebben gekregen en gaan er voorzichtig en zuinig, dus zonder onnodige verspilling, mee om. 

• We houden ons aan de voorwaarden zoals die in een eventuele gebruikersovereenkomst 

(zoals die voor bedrijfswagens en tablet/smartphone/laptop) of regeling (zoals e-mail en 

internetprotocol) zijn gesteld. 

• We houden rekening met specifieke informatiebeveiligingsafspraken en bewaken de 

vertrouwelijkheid van de informatie (privacyreglement). Zakelijke passwords gebruiken we 

alleen zelf.  
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4.7 Privacy 

Persoonsgegevens over onze (toekomstige) huurders en medewerkers verwerken we om ons werk 
als woningcorporaties goed uit te kunnen oefenen. We leven de AVG na en hebben in onze 
privacystatement op onze website staan welke gegevens we verwerken en hoe we daarmee omgaan. 
We zijn ons ervan bewust dat we veel (gevoelige) persoonsgegevens verwerken en gaan daarmee  
zorgvuldig om. Naast  het ondertekenen van deze code, ondertekenen onze medewerkers ook een 
geheimhoudingsverklaring. Deze blijft ook van kracht na uitdiensttreding.  
 

4.8 Toezicht en controle 

• We stellen huurders, kopers en woningzoekenden en andere betrokkenen in de gelegenheid 

kennis te nemen van de integriteitscode. De code wordt gepubliceerd op de website. 

• De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de controle van het integer handelen 

van de directeur-bestuurder en kan zo nodig sancties opleggen. 

• De Raad van Commissarissen controleert zichzelf. 

• De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor het integer handelen van de organisatie 

en haar medewerkers en controleert de managers.  

• De manager draagt op zijn/haar beurt zorg voor controle van de medewerkers.  

• Betrokkenen hebben uitdrukkelijk een eigen verantwoordelijkheid de integriteit van hun 

handelen te waarborgen.  

 

5 Tot slot 

5.1 Dilemma’s bespreekbaar maken 

In de praktijk van alledag komen vanzelfsprekend integriteitdilemma’s voor die niet of niet goed met 
deze leidraad kunnen worden opgelost. Het bespreekbaar maken van dergelijke dilemma’s met 
collega’s en leidinggevende(n) blijft daarom een essentieel middel om met elkaar de integriteit van 
Waardwonen te waarborgen.  

5.2 Inbreuken op de integriteitscode 

Wordt er een inbreuk op de integriteitscode geconstateerd, dan bespreekt de medewerker het 
ongewenste gedrag in eerste instantie met de betrokkene zelf. Bij blijvend ongewenst gedrag 
benadert de medewerker de direct leidinggevende of de vertrouwenspersoon. Bij ernstige inbreuken 
zoals (vermeende) fraude wordt hiervan rechtstreeks melding gedaan aan de directeur-bestuurder. 
De directeur-bestuurder informeert de Raad van Commissarissen. 
Het in strijd handelen met de integriteitscode wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op het 
vertrouwen en kan leiden tot een passende sanctie. Per geval wordt gekeken welke sanctie passend 
is. Tevens kennen we een klokkenluidersregeling bij Waardwonen. Deze is te vinden op onze website 
https://www.waardwonen.nl/over-waardwonen/governancestructuur. 
 

6 Ondertekening van de integriteitscode 

Ik heb kennisgenomen van deze code en onderschrijf de inhoud en handel naar inhoud en geest van 
de code.  
 
 
Datum:  
 
Ondertekening door: 
Naam:  

17 februari 2022 

 OR Waardwonen 
Chantal Martens, voorzitter 

https://www.waardwonen.nl/over-waardwonen/governancestructuur

