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1.
IInleiding
Woningccorporaties hebben
h
een belangrijke
b
m
maatschappe
elijke taak. Onze ambitiess en
maatsch
happelijke po
ositie stellen hoge eisen a
aan de manie
er waarop we
e omgaan m
met klanten,
stakehollders en midd
delen. Integrriteit is daarb
bij een basisv
voorwaarde. Als wij exterrn betrouwba
aarheid
n zullen wij o
ook intern zo moeten han
ndelen en daaarin transparrant zijn.
en integrriteit willen uitstralen, dan
at iedereen die
d voor de W
Woonmensen
n werkt, zijn taak
t
en funct
ctie adequaatt,
Integriteit houdt in da
dig en betrouwbaar uitvoe
ert, in het lich
ht van zijn ve
erantwoordelijkheden. Inttegriteit houd
dt ook in
zorgvuld
dat zelfsstandigheid en
e handelings
svrijheid gep
paard gaan met
m het afleggen van veraantwoording over het
uitgevoe
erde werk. Inttegriteit is in de eerste pllaats een kw
westie van houding bij allee medewerke
ers,
bestuurd
der en RvC, maar
m
het is ook
o onderdee
el van de bedrijfscultuur.
d Woonmen
nsen een inte
egriteitscode
e opgesteld. Dit is ook in lijn met de
Om die rreden heeft de
Governa
ancecode Wo
oningcorpora
aties. Deze in
ntegriteitscod
de is een ope
enbaar docuument en is op
o onze
website gepubliceerd
d.
D
Doel
2.
Deze inttegriteitscode
e is bedoeld om alle med
dewerkers, be
estuurder en
n RvC van dee Woonmens
sen
er te maken van
v integer handelen.
h
De
e integriteitsc
code denkt niiet in gebodeen en is niet
bewuste
uitputten
nd. Het geeft handreikingen voor ons handelen in lastige situa
aties en ondeersteunt ons bij het
maken vvan de juiste keuzes, zow
wel in relatie met klanten, samenwerk
kingspartnerss en leveranc
ciers als
met colle
ega’s. Er zulllen altijd situaties of omsstandigheden
n zijn waarop
p de code geeen (duidelijk)
antwoord
d geeft, of waarbij deze voor
v
meer da
an één uitleg
g vatbaar is. Bij
B twijfel gelddt: overleg altijd
a
met
je leiding
ggevende.
De integ
griteitscode geldt
g
niet alleen voor alle medewerkerrs, bestuurde
er en RvC diee bij de
Woonme
ensen werkzzaam zijn, ma
aar ook voor derden die voor
v
de Woo
onmensen weerkzaam zijn
n.
U
Uitgangspunten
3.
De integ
griteitscode bestaat
b
uit en
nkele uitgang
gspunten die voor ons leidend zijn in oons handelen. Met
gangspunten
n laten we zie
en hoe we biinnen de Wo
oonmensen invulling geveen aan het begrip
b
deze uitg
integriteiit.
Respecttvolle omgang
 W
Werken bij de
d Woonmen
nsen gebeurtt in een gezo
onde, veilige en plezierigee werkomgev
ving.
 W
Waardering van en naar elkaar vinde
en we belang
grijk.
 W
We spreken elkaar perso
oonlijk aan.
 W
We gaan resspectvol met elkaar om.
 W
We praten met
m elkaar, niet over elkaa
ar.
 W
We maken geen
g
discrimiinerende of sseksistische opmerkingen.
 T
Tijdens vergaderingen/be
esprekingen nemen we onze
o
telefoon
n niet mee. A
Als we bereik
kbaar
m
af bij de voorrzitter van de
e vergaderingg/bespreking
g.
moeten zijn, dan melden wij dit voora
 A
Alle locaties van de Woo
onmensen zijjn rookvrij. Roken
R
nabij de ingang is nniet toegesta
aan.
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Professio
onaliteit
 W
We gaan uit van professionele diensttverlening wa
aarin medew
werkers, besttuurder en RvC hun
p
e verantwoordelijkheid n emen. Dat betekent
b
dat we
w ons op diie wijze gedrragen,
professionele
kkleden, verbaal en non-v
verbaal uiten . In het bijzonder wordt over
o
huurderss/klanten en
ccollega’s van
n de Woonm
mensen altijd respectvol gesproken,
g
on
ngeacht hunn afkomst, taa
al, religie
o
of gedraging
gen.
 W
We kennen het
h beleid va
an de Woonm
mensen.
 W
We luisteren
n naar onze klanten,
k
makken met hen concrete afspraken en koomen die ook na. Als
b
blijkt dat we een belofte toch
t
niet na kunnen kom
men, dan meld
den we dat ttijdig.
 W
We dragen zelf
z de verantwoordelijkh eid voor ons
s eigen gedra
ag.
 A
Als een klant onverhooptt een klacht h
heeft over on
nze dienstverlening, dan proberen we
e die op
tte lossen. Als dat niet luk
kt, wijzen we
e de klant op de mogelijkh
heid om een klacht in te dienen
d
b
ommissie.
bij de externe klachtenco
 W
We gaan na welke inform
matie collega
a's nodig heb
bben om hun werk goed tte kunnen uittvoeren
e
en verstrekkken elkaar de
e juiste inform
matie.
 W
We zijn ons ervan bewus
st dat we geb
bruik maken van maatsch
happelijk gelld en gaan daar
e
efficiënt mee
e om.
 W
We spiegele
en elkaar op professionee
p
el gedrag.
 W
We gaan zorrgvuldig om met onze we
erktijden en nemen
n
daarin onze veranntwoordelijkh
heid.
Vertrouw
welijkheid
 W
We gaan zorrgvuldig en discreet
d
om m
met vertrouw
welijke inform
matie.
 Informatie ovver klanten, relaties
r
of co
ollega’s gebruiken we alle
een voor hett verkregen doel.
d
 W
We gebruike
en vertrouwelijke informattie niet voor persoonlijk voordeel.
v
Betrouw
wbaarheid
 In onze dienstverlening stellen
s
we on
ns onafhanke
elijk en onpartijdig op.
 W
We houden ons
o aan de wetw en rege lgeving die voor
v
ons werk van krachtt is.
 W
We laten voo
orkennis niett tot bevoord eling leiden.
 W
We zorgen dat
d er geen (schijn van) b
belangenvers
strengeling ontstaat.
o
Als w
we (direct off
iindirect) perssoonlijke belangen hebbe
en die kunne
en conflictere
en met de beelangen van de
d
W
Woonmense
en, dan bespreken we da
at altijd met onze
o
direct le
eidinggevendde.
 Bij uitgaven of declaratie
es hanteren w
wij het doelm
matigheid- en soberheidsccriterium. Wijj
d
declareren geen
g
kosten die
d al op and
dere wijze wo
orden vergoe
ed.
oorkeursbeha
andeling
Geen vo
 W
We geven niiet toe aan welke
w
druk da
an ook waarm
mee mensen
n een voorkeeursbehandeling
p
proberen te krijgen.
 W
We hanteren
n duidelijke procedures
p
vvoor verhuren
n of verkopen
n van een wooning. Voor
m
medewerkerrs, bestuurde
er, RvC en vo
oor mensen die hen na staan,
s
geldenn dezelfde re
egels als
vvoor andere woningzoek
kenden. We vverlenen ons
szelf, klanten
n of bekende n geen enke
ele vorm
vvan voordee
el of voorrang
g bij woningto
oewijzing. Va
anzelfspreke
end geldt dit oook bij een tijdelijke
w
woning.
 A
Als we een woning
w
of kav
vel kopen via
a de Woonm
mensen, gebe
eurt dat in allle openheid.
Medewerkerrs, bestuurde
ers of commisssarissen va
an de Woonm
mensen krijgeen geen voo
orrang of
kkorting bij he
et kopen van een woning .
 Medewerkerrs, bestuurde
er en commisssarissen van de Woonm
mensen houdden zich aan de
p
procedures voor
v
het verlenen van op
pdrachten.
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W
We verlenen
n verwanten of bekenden
n op geen enkele manier voorrang of voordeel bij
o
opdrachten voor
v
werkzaa
amheden of leveringen te
en behoeve van
v de Woonnmensen.
W
We selectere
en leverancie
ers zoveel m
mogelijk op ba
asis van eenduidige criteeria. We strev
ven altijd
n
naar een opttimale prijs/k
kwaliteitverho
ouding. We kunnen
k
veran
ntwoording aafleggen over onze
o
overweginge
en en keuzes
s die een rol hebben gespeeld tijden het selectiepproces. Dat betekent
b
d
dat we besch
hikken over documentati
d
e overweging
gen en keuzees blijken.
e waaruit die
W
Wanneer we
e voor onszelf in privésfee
er goederen of diensten afnemen bij een bedrijf waarmee
w
d
de Woonmensen zaken doet of recen
ntelijk heeft gedaan,
g
gebeurt dat tegeen marktconfforme
p
waarden. We
e accepteren
n geen korting op productten of diensten van
prijzen en levveringsvoorw
((relaties van) de Woonm
mensen op pe
ersoonlijke tittel vanwege onze arbeidssrelatie.

Relatiegeschenken
 W
We nemen geen
g
relatiegeschenken i n geld of nattura aan. Me
et uitzonderinng van kleine
e
g
geschenken in natura me
et een symbo
olische waarrde (bijvoorbeeld: een flees wijn, een
kkrentenbrood
d, een doosje bonbons, e
een bloemetjje etc.). Als richtlijn
r
hanteeren we een waarde
vvan € 50. Bij twijfel overle
eggen we m et onze leidinggevende.
 Relatiegesch
henken word
den centraal vverzameld en
e verloot of verdeeld
v
ondder alle
m
medewerkerrs.
 W
We accepterren nooit rela
atiegeschenkken op ons privéadres.
p
 W
We nemen geen
g
relatiegeschenken a
aan die verplichtingen ku
unnen schepppen of een verkeerde
v
iindruk kunne
en wekken. We
W nemen g een relatiege
eschenken aan
a van een relatie waarm
mee op
d
dat moment wordt gesproken of onde
erhandeld ov
ver opdrachtv
verlening.
Uitnodigingen
 W
We gaan nie
et zonder me
eer in op uitno
odigingen va
an relaties. Wanneer
W
we vvan een rela
atie van
d
de Woonmensen een ete
entje, uitje, e
excursie of de
eelname aan
n een evenem
ment aangeb
boden
kkrijgen, besp
preken we ditt met onze le
eidinggevend
de.
 W
We overlegg
gen met onze
e leidinggeve
ende wannee
er we vanwege onze funcctie gevraagd worden
e
een lezing off presentatie
e te houden. A
Als we hierv
voor een gesc
chenk of waaardebon ontv
vangen
d
die in verhou
uding staat met
m de geleve
erde prestatiie (met een maximum
m
waaarde van € 50),
5
n
nemen we die in alle ope
enheid aan. IIs de (geldeliijke) beloning
g hoger dan € 50, dan vlo
oeit dat
ttotaalbedrag
g in de kas va
an de Woonm
mensen.
middelen
Bedrijfsm
 De bedrijfsm
middelen die de
d Woonmen
edewerkers, bestuurder een RvC ter
nsen aan me
b
beschikking stelt, zijn bedoeld voor zzakelijk gebru
uik. En de tijd
d waarvoor dde Woonmen
nsen
ssalaris uitbettaalt, is bedo
oeld om werkkzaamheden
n voor de Woonmensen tee verrichten. In
p
principe gebruiken we be
edrijfsmiddel en en werktijjd dan ook niet voor privéézaken. Een enkel
kkopietje, een
n kort privéte
elefoontje, ee
en enkele kee
er voor onszelf iets opzoeeken op inte
ernet kan
g
geen kwaad. Maar we ho
ouden het be
eperkt.
 W
We gaan zorrgvuldig om met de bedriijfsmiddelen..
 W
We zorgen voor
v
een clea
an desk op o
onze werkple
ek. Dat wil zeggen dat wee onze werkp
plek
ssteeds na affloop van de werkdag oprruimen. We bewaren
b
gee
en privacygeevoelige of
vvertrouwelijkke informatie op ons bure
eau.
 T
Toegangsco
odes en wach
htwoorden zijijn persoonlijk en geven we
w niet aan ccollega’s of derden.
d
 A
Als we de we
erkplek tijdelijk verlaten, vergrendelen we onze co
omputer.
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Nevenfuncties
 Het vervullen
n van nevenffuncties in ee
en maatscha
appelijke organisatie worddt door de
W
Woonmense
en zeer gewa
aardeerd. We
e hanteren hiervoor
h
de uitgangspunteen zoals opg
genomen
iin de cao Wo
oondiensten. Voor bestuu
urder en RvC
C gelden aan
nvullende beepalingen die
e terug te
vvinden zijn in
n de statuten
n en regleme
enten. We me
elden alle ne
evenactiviteite
ten, betaald of
o
o
onbetaald, die maar enig
gszins kunne
en leiden tot belangenver
b
strengeling. Omdat er mogelijk
e
een belange
entegenstellin
ng kan zijn, iss altijd voora
af toestemming nodig. Dee nevenfunctties
w
worden vastg
gelegd in het personeelssdossier.
en over het werk
w
Publicere
 W
We publicere
en geen informatie over o
onze klanten
n, samenwerkingspartnerrs, leverancie
ers of
ccollega’s. Nie
et in de media, niet op w
websites en niet
n op sociale media..
Woordvo
oerderschap
 C
Contacten met
m de pers lo
open in eerstte instantie altijd
a
via de communicatie
c
eadviseur va
an de
W
Woonmense
en. Bij diens afwezigheid maken wij een
e terugbela
afspraak.
 A
Als we media
a aandacht willen
w
voor e en bepaald onderwerp,
o
nemen
n
wij alttijd eerst con
ntact op
m
met de comm
municatieadv
viseur.
M
Melding van
n overtredingen
4.
Als exterrne relaties van
v mening zijn
z dat mede
ewerkers of commissaris
c
ssen van de W
Woonmense
en zich
niet houd
den aan de integriteitscode, dan kunn
nen zij dat sc
chriftelijk melden aan de directeurbestuurd
der.
Als exterrne relaties van
v mening zijn
z dat de be
estuurder van de Woonm
mensen zich niet houdt aa
an de
integriteiitscode, dan kunnen zij dat
d schriftelijkk melden aan
n de RvC.
Als mede
ewerkers, be
estuurder of commissarisssen van de Woonmense
W
en constatereen dat ieman
nd zich
niet houd
dt aan de inttegriteitscode
e, dan dienen
n zij diegene
e daar direct op aan te sppreken. Als de
d
overtreder zijn gedra
ag niet aanpa
ast, of als de overtreding zeer ernstig is, dan besppreken we diit met de
e of met de vertrouwensp
v
persoon.
direct leidinggevende
ertrouwelijk behandeld. In
ngeval de ove
ertreding van
n deze code het bestuur betreft,
De melding wordt ve
dt dit gemeld
d bij de vertro
ouwensperso
oon. De Woo
onmensen he
eeft voor hett melden van
n
dan word
overtredingen een affzonderlijke klokkenluider
k
rsregeling op
pgesteld.
Meldpunt integriteit Wonin
ngcorporatiess kan iederee
en (ook externen) terechht om signale
en door te
Bij het M
geven diie te maken hebben met mogelijke fra
aude of zelfv
verrijking van
n woningcorpporaties, hun
n
medewe
erkers, management, RvC
C en het besstuur. Meer in
nformatie hie
erover is te viinden op de website
van de rijksoverheid..
5.
H
Handhaving
g en sancties
De regells in deze co
ode zijn niet vrijblijvend.
v
H
Het niet nalev
ven van deze
e regels heefft gevolgen.
Afhankelijk van de errnst van de overtreding
o
kkunnen de vo
olgende maa
atregelen worrden genome
en:
 Een mondeliinge waarsch
huwing en aa
ankondiging dat bij een volgende
v
oveertreding een
n
sschriftelijke waarschuwin
w
ng volgt.
 Een schriftellijke waarsch
huwing en aa
ankondiging dat bij herhaling een schhriftelijke berisping
vvolgt.
 Een schriftellijke berisping en aankon
ndiging dat biij herhaling dit
d gevolgen hheeft voor de
e
a
arbeidsrelatie (ontbinding
g van de arb
beidsovereen
nkomst).
 O
Ontbinding van
v de arbeid
dsovereenko
omst.
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6.
P
PDCA-cyclu
us
Om deze
e code actue
eel te houden
n, zal het ond
derwerp integriteit jaarlijk
ks tijdens eenn MT-vergad
dering
worden g
geagendeerd
d en besprok
ken. Deze inttegriteitscode wordt jaarlijks getoetst aan de actu
ualiteit en
waar nod
dig herzien.
an de orde wordt
w
over inttegriteitsissu
ues verantwo
oording afgelegd in de trim
mesterrappo
ortages
Indien aa
en het ja
aarverslag.
T
Tot slot
7.
Integriteit is primair een
e persoonllijke zaak. Ga
a bij jezelf na
a of je je den
nken en doenn kunt
oorden.
verantwo
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