
GEDRAGSCODE

WAAROM GEDRAGSREGELS  

•	We willen dat alle neuzen  
dezelfde kant op staan. 

•	Duidelijkheid bieden over de  
gewenste omgang.

•	Geen scheve gezichten  
intern/extern. 

•	 Verantwoord handelen en  
voldoen aan wet- en  
regelgeving. 

•	 Voorkomen van (imago)  
schade en risico’s.

GASTVRIJ MET ELKAAR  
OMGAAN 

•	 Volgens onze kernwaarden en 
Givability principes. 

•	Respectvol; afkomst, religie, 
taal, functie en uiterlijk is niet 
van invloed. 

•	Praten met elkaar, niet over 
elkaar. 

TERUGHOUDEND MET  
AANNEMEN VAN CADEAUS

•	 Voorkomen dat het een  
tegenprestatie wordt.

•	Alledaags karakter mag  
wel (€ 25,--).

•	Eindejaarsgeschenk?  
Liever een goed doel!

•	 Thuis een cadeau?  
Mee naar kantoor!

•	Geld of natura is ‘not-done’.
•	Samen project gedaan?  

Rekening betalen of splitten.

VERMIJDEN VAN  
BELANGENVERSTRENGELING

•	Woningen wijzen we toe  
volgens de regels. 

•	Opdracht verlenen ook  
(transparant).

•	Privé een relatie inhuren? 
Overleggen en marktconform. 

•	Open over nevenwerk en  
bekenden die huren,  
solliciteren of voor ons werken. 

MEER WETEN? LEES DE NOTITIE ´INTEGER WERKEN´, GEDRAGSREGELS BIJ WOONOPMAAT



ZORGVULDIG MET INFORMATIE

•	AVG is leidend bij delen  
persoonsgegevens. 

•	Alleen benodigde informatie, 
gebruiken, de rest skippen.

•	 ‘Clean Desk’ einde van de dag.
•	 Internetprotocol en  

Privacyreglement bekend.
•	Na werktijd? Ook zorgvuldig 

met info over huurders,  
relaties en collega’s. 

WAT ZOU JIJ DOEN? 

•	Met een fles wijn van een 
aannemer? 

•	Een afspraak plannen met de 
huisarts, tijdens werktijd of 
na werktijd? 

•	Met een uitnodiging van  
een relatie voor een  
dagje Efteling? 

•	Die bekende aannemer  
vragen voor je eigen  
verbouwing?

EVENWICHT BALANS  
WERK/PRIVE 

•	 Zorgvuldige omgang  
met bedrijfsmiddelen en  
–budget, ook bij thuiswerken. 

•	 Iets nodig van kantoor?  
Overleg met je leidinggevende.

•	Alleen zakelijk mailen met 
woonopmaat.nl.

•	Prive afspraak?  
Eigen-/verschoven tijd, tenzij … 

•	 Vriendjes op het werk mag, 
geen invloed op het werk.

•	Bewust van gedrag en  
berichten op social media. 

TEN SLOTTE
 
•	Rode draad: wees altijd open  

en transparant over wat je doet.
•	Bedenk voor jezelf:  

“Kan ik het uitleggen?”
•	Bij twijfel ... overleg! 
•	Niet integer gedrag?  

Dat is ernstig en pakken we op. 
•	  Vermoedens van misstand,  

zoals fraude? Zie de meldcode 
voor wat je kan doen.

•	  Behoefte aan een (onafhanke-
lijk luisterend oor? Contact de 
externe vertrouwenspersoon.

•	  Contactgegevens externe  
vertrouwenspersoon vind je in 
de notitie ‘Integer Werken’.
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