
 

 

Inleiding 
Integriteit is een breed begrip dat lastig concreet te maken is. Integriteit draait om omgaan met dilemma’s. In de 
basis draait integriteit erom dat gedrag of handelen uitlegbaar en te verantwoorden is. 
 
Bestuur en toezichthouders hebben een voorbeeldfunctie. Zij dienen openheid en transparantie te bevorderen. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het voorkomen van belangenverstrengeling en dient ook de schijn daarvan te 
vermijden. Bestuur en leden van de Raad van Commissarissen mogen onder geen voorwaarde activiteiten 
ontplooien die in concurrentie treden met de woningcorporatie, schenkingen aannemen van de corporatie en haar 
relaties, of derden op kosten van de woningcorporatie voordelen verschaffen. De woningcorporatie verstrekt de 
leden van de Raad van Commissarissen noch het bestuur onder geen beding persoonlijke leningen, financiële 
garanties of andere financiële voordelen die niet voortvloeien uit het beloningsbeleid. Leden van de Raad van 
Commissarissen verrichten buiten hetgeen volgt uit hun functie als toezichthouder geen werkzaamheden voor de 
corporatie. Als beginsel geldt dat ook de schijn moet worden vermeden. 

 
Deze integriteitscode geldt voor iedereen die optreedt namens UWOON. Wij verwachten dus niet alleen van onze 
directeur-bestuurder, Raad van Commissarissen en medewerkers, maar ook van bedrijven en instanties die in 
opdracht van UWOON werken, dat zij in lijn met de code handelen.  
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1. Interne Integriteit 
Onder interne integriteit wordt het onderlinge gedrag tussen medewerkers van UWOON verstaan. 
 
1.1 Privézaken regelen binnen werktijd 
Incidenteel is het toegestaan om privézaken binnen werktijd te regelen, mits de tijd wordt gecompenseerd. 
De medewerker mag bijvoorbeeld: 

• kort bellen met een dokter of het kinderdagverblijf 

• een privémail versturen 

• een korte boodschap doen bij een winkel 
Als er structureel privézaken tijdens werktijd geregeld moeten worden, moet hierover worden gecommuniceerd 
met de leidinggevende. 
 
1.2 Privégebruik artikelen 
UWOON maakt hierbij een onderscheid tussen gebruiksvoorwerpen en verbruiksvoorwerpen. 
 
Gebruiksvoorwerpen (zoals een aanhanger of gereedschap) mogen worden geleend indien ze in dezelfde staat 
worden teruggebracht en ze slechts incidenteel nodig zijn voor privégebruik (dit wil zeggen voor eigen gebruik of 
gebruik binnen het eigen gezin). Heeft een medewerker een gebruiksvoorwerp structureel nodig, dan dient de 
medewerker dit voorwerp zelf aan te schaffen. Bij schade aan een geleend gebruiksvoorwerp door normale 
slijtage zijn de kosten voor reparatie of vervanging voor UWOON. Is de schade echter ontstaan door aantoonbaar 
verkeerd gebruik dan komen de kosten voor rekening van de medewerker. Eventuele schade wordt direct 
gemeld. Het gebruik van deze voorwerpen in eigen tijd is op eigen risico van de medewerker. Een voorwaarde in 
het privégebruik van gebruiksvoorwerpen is dat het bedrijfsbelang altijd voorgaat en er open gecommuniceerd 
wordt over het lenen van gebruiksvoorwerpen. 
 
Verbruiksvoorwerpen (zoals papier, paperclips en spijkers) mogen in kleine hoeveelheden voor privégebruik 
worden aangewend. Dus bijvoorbeeld: 

• wel 1 spijker, niet een heel pakje 

• wel 1 kopietje, niet een heel pak papier gebruiken 

• wel een stukje schuurpapier, niet een hele rol schuurpapier 
 
1.3 Privégebruik zakelijke mobiele telefoon 
Enig privégebruik van de zakelijke mobiele telefoon is toegestaan, indien dit naar billijkheid en redelijkheid 
gebeurt. Bij gebruik van de zakelijke mobiele telefoon in het buitenland worden de gemaakte kosten 
doorberekend, tenzij de medewerker voorafgaand aan zakelijke telefonie (in het buitenland) daarvoor 
toestemming heeft gevraagd en kan aantonen dat de kosten voor zakelijke doeleinden gemaakt zijn.  
 
UWOON heeft een specifiek protocol voor ICT-gebruik, dat voor alle medewerkers toegankelijk is. 
 
1.4 Kopiëren en printen 
UWOON biedt alle medewerkers de mogelijkheid om kopieën en printuitdraaien te maken bestemd voor normaal 
privégebruik. Het is niet de bedoeling dat er vele (tientallen) prints of kopieën worden gemaakt voor bijvoorbeeld 
de sportvereniging of andere clubs en verenigingen. 
 
1.5 Privé internetten 
Gedurende werktijd wordt er van medewerkers verwacht dat ze met werkgerelateerde zaken bezig zijn. Tijdens 
het werk kan de medewerker gebruik maken van e-mail en intranet en het internet bezoeken. Beperkt 
privégebruik van internet is toegestaan, mits dit niet storend is voor de uitoefening van de dagelijkse 
werkzaamheden of de functievervulling niet schaadt. Privégebruik van het internet geschiedt dus bij voorkeur 
tijdens de pauzes. 
 
Het is niet toegestaan om via aangeboden communicatiemiddelen  (e-mailsysteem via UWOON en het internet) 
te gebruiken voor activiteiten met pornografische, racistische, discriminerende, beledigende, aanstootgevende of 
(seksueel) intimiderende inhoud. 
 
UWOON heeft een specifiek protocol voor ICT-gebruik, dat voor alle medewerkers toegankelijk is. 
  



 

 

1.6 Respect voor collega’s 
Uitgangspunten hierbij zijn dat alle medewerkers van UWOON: 

• elkaar behandelen zoals ze zelf behandeld wensen te worden; 

• elkaar in hun waarde laten en elkaar accepteren; 

• elkaar aanspreken als een collega geen respect toont; 

• met elkaar in gesprek gaan in plaats van over elkaar te spreken; 

• opbouwend kritisch zijn naar elkaar en zich ervan bewust zijn dat een negatieve instelling en roddelen 
schadelijk zijn voor de relatie, sfeer en werk(resultaten). 

 
Voor enkele onderwerpen die te maken hebben met respect voor collega’s heeft UWOON specifieke protocollen, 
bijvoorbeeld: 

• Protocol: Seksuele intimidatie; agressie, geweld, pesten. 

• Protocol : Gebruik alcohol, drugs, medicijnen . 

• Protocol : Roken. 
Deze protocollen zijn voor alle medewerkers toegankelijk. 
 
1.7 Declaraties en rekeningen 
Bij het indienen van declaraties doet UWOON een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker. 
De medewerker dient naar alle billijkheid, redelijkheid en eerlijkheid rekeningen in. Declaraties dienen daarnaast 
altijd door de leidinggevende te worden gecontroleerd en voor rechtmatigheid te worden geparafeerd. 
Voorbeelden van zaken die gedeclareerd kunnen worden zijn: kilometervergoeding, lunch en avondeten bij een 
vergadering of cursus. Afrekening verloopt via de financiële administratie. 
 
1.8 Melden van omstandigheden die schadelijk zijn voor UWOON 
Als medewerkers zaken waarnemen bij huurders, leveranciers of andere bij UWOON betrokken partijen, die 
aantoonbaar schadelijk zijn voor UWOON wordt van de medewerkers verwacht dat zij hier melding van maken. 
Dit is ook het geval als deze waarnemingen worden gedaan in de privétijd van de medewerker. 
 
1.9 Bonussen en extra beloningen 
Als er sprake is van het toekennen van bonussen of extra beloningen wordt hierover intern en extern transparant 
gecommuniceerd. 
 
1.10 Inkoop- en aanbestedingsbeleid 
Vaak staat er veel op het spel voor leveranciers van UWOON. Het kan gebeuren dat een leverancier meer dan de 
kwaliteit van zijn producten gebruikt om de medewerker te overtuigen om met hem in zee te gaan. Het inkopen 
van goederen of diensten behoort onafhankelijk te gebeuren. Ter voorkoming van belangenverstrengeling zijn 
meerdere mensen betrokken bij de besluitvorming omtrent het inkopen van goederen en diensten. 
 
Inkopen of aanbesteden kan op verschillende manieren plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de (geschatte) hoogte 
van het bedrag dat met de offerte of de begroting is gemoeid. Deze regels zijn bij UWOON grotendeels 
opgetekend in het aanbestedingsreglement. 
 
In een organisatie als UWOON, waar jaarlijks grote bedragen gemoeid zijn met onderhoud en waar het draait om 
maatschappelijk kapitaal, dient met inkopen en aanbestedingen open en transparant te worden omgegaan. 
  



 

 

2. Externe integriteit 
Externe integriteit richt zich op contacten met klanten, leveranciers en partners van UWOON. 
 
2.1 Relatiebeheer 
UWOON vindt relatiebeheer, het onderhouden en bijhouden van contacten met leveranciers en aannemers, 
belangrijk. In dat kader is het toegestaan om een uitnodiging voor een diner, receptie of lunch van een relatie te 
accepteren. Kanttekening hierbij is dat er, bijvoorbeeld in het geval van een aanbesteding, geen schijn van 
belangenverstrengeling gewekt mag worden. Voorts dienen de activiteiten en de kosten die deze activiteiten met 
zich meebrengen voor relaties binnen de perken te blijven. 
 
Om deze uitgangspunten te kunnen bewaken is het volgende afgesproken: 

• Uitnodigingen van relaties worden door de medewerker gemeld en besproken met de leidinggevende. 

• In kwartaalrapportages wordt door de betrokken manager melding gedaan van het aantal geaccepteerde 
uitnodigingen, met vermelding van relatie, de waarde en/of omschrijving van de activiteit. 

Indien de activiteit onder werktijd plaatsvindt dient de leidinggevende expliciet toestemming te geven. 
 
2.2 Privégebruik van zakelijke relaties 
Belangenverstrengeling bij privégebruik van zakelijke relaties moet voorkomen worden. Daarom is het gewenst 
dat directe zakelijke relaties niet voor privégebruik worden aangewend. Direct wil in dit geval zeggen dat iemand 
als medewerker namens UWOON onderhandelt over prijzen met deze relatie of zakelijke beslissingen 
betreffende deze relatie kunt beïnvloeden. Medewerkers die géén direct zakelijk contact met een relatie 
onderhouden, mogen wél privé gebruik maken van de diensten van deze relatie. 
 
Een stringente toepassing van het bovenstaande zou betekenen dat een aantal functionarissen in het geheel 
geen zaken meer kan doen met plaatselijke zakelijke relaties. Dat geldt bijvoorbeeld voor vastgoedmedewerkers 
die met vrijwel alle aannemers in het werkgebied zakelijke relaties onderhouden. Voor het privé inschakelen van 
een aannemer zou men dan uit moeten wijken naar aannemers buiten het werkgebied van UWOON. Dat gaat te 
ver. UWOON kiest daarom voor een praktische benadering. 
 
Overeengekomen diensten voor privédoeleinden met relaties van UWOON, waarmee een medewerker ook een 
directe zakelijke relatie onderhoudt , worden door de medewerker gemeld en besproken met de leidinggevende. 
Dit gebeurt voordat er bindende afspraken worden gemaakt met de zakelijke relatie. Het intern uitwisselen van 
relevante en werk gerelateerde  informatie over bijvoorbeeld aannemers is geen bezwaar.  
 
Medewerkers van UWOON mogen privé gebruik maken van kortingsregelingen die UWOON heeft afgesproken 
met leveranciers. Verder betalen medewerkers van UWOON marktconforme prijzen voor de diensten die relaties 
leveren. Medewerkers mogen geen gebruik maken van hun positie bij UWOON om een individuele korting af te 
dwingen. 
 
2.3 Vertrouwelijke informatie 
Het is niet toegestaan om vertrouwelijke informatie te delen met derden. Alle medewerkers zwijgen tegenover 
derden over informatie, die men in verband met de uitoefening van de functie over klanten verkrijgt. Met name 
over datgene, waartegen klanten geen verweer kunnen hebben. De medewerker rapporteert wel aan interne 
functionarissen voor wie de informatie een functioneel belang heeft. Alleen informatie die van belang is voor de te 
bieden dienstverlening door UWOON wordt verzameld. 
 
2.4 Negatieve uitlatingen over UWOON aan derden 
Ook buiten werktijd zijn medewerkers zich bewust van de manier waarop zij zich uitlaten over UWOON. UWOON 
doet daarbij een beroep op de loyaliteit van haar werknemers, zij zijn immers ambassadeurs van de organisatie. 
 
Contact met leden van de pers of belangengroepen verloopt altijd via de afdeling Communicatie. Specifieke 
richtlijnen hieromtrent zijn opgenomen in het Communicatiebeleid. 
 
2.5 Betaalde nevenwerkzaamheden 
UWOON hanteert de regels van de CAO van haar medewerkers. In de CAO Woondiensten staat dit als volgt 
omschreven: 
“ Voor alle nevenwerkzaamheden moet een werknemer altijd vooraf schriftelijke toestemming vragen aan zijn 
werkgever. De werkgever geeft hiervoor toestemming, tenzij sprake is van concurrentie, overbelasting, strijdige 
belangen of een kennelijk nadelige invloed op het functioneren”. 
  



 

 

Betaalde nevenwerkzaamheden dienen niet plaats te vinden bij klanten van UWOON omdat dit mogelijk tot 
imagoschade voor UWOON kan leiden als de werkzaamheden verkeerd worden uitgevoerd. De 
nevenwerkzaamheden geschieden nooit uit naam van UWOON. 
 
Van gedetacheerden (zoals externe krachten en vaste aannemers) en stagiaires wordt verwacht, dat zij op de 
hoogte zijn van de integriteitscode van UWOON en daar naar handelen. 
 
2.6 Onbetaalde nevenwerkzaamheden 
Onbetaalde nevenwerkzaamheden dienen niet in het geding te komen met de functie van de medewerker. De 
nevenwerkzaamheden mogen geen imagoschade voor UWOON of integriteitskwesties / 
belangenverstrengelingen oproepen. De medewerker is zelf verantwoordelijk voor scheiding van werk en 
nevenwerkzaamheden. Bij twijfel kan de medewerker contact opnemen met de integriteitscommissie. 
 
2.7 Klantbejegening 
Iedere klant wordt door medewerkers van UWOON gelijk benaderd en behandeld. Beslissingen aangaande 
klanten worden afgewogen met inachtneming van de situatie van de klant en niet de persoonlijke kenmerken van 
de klant: in gelijke situaties is de behandeling gelijk. 
 
2.8 Geschenken van klanten 
Kleine geschenken van klanten mogen worden aangenomen; geld niet. Over dit soort geschenken wordt binnen 
UWOON open gecommuniceerd. De ontvangst van een geschenk wordt gemeld bij de leidinggevende. 
Geschenken worden, indien de aard daarvan dit toelaat, gedeeld met collega’s van de afdeling of vestiging. 
 
2.9 Kerst- en eindejaarsgeschenken 
Kerst- en eindejaarsgeschenken van leveranciers of zakelijke relaties worden op kantoor bezorgd of ingeleverd bij 
de receptie. De geschenken worden verloot onder alle medewerkers van UWOON. 
 

3. UWOON-integriteitslijn 
 
3.1 Melden van schendingen van onze integriteitscode 
Het kan ondanks onze code voorkomen dat er frauduleus, onethisch, onwettig of in strijde met de integriteitscode 
gehandeld wordt. Elke medewerker die een gegrond vermoeden heeft van frauduleus, onethisch, onwettig gedrag 
of handelen dat in strijd is met de integriteitscode (verder te noemen: misstand) wordt geacht dit te melden. 
Melden van een misstand kan via de UWOON-integriteitslijn. 
 
3.2 Raadplegen vertrouwenspersoon 
UWOON stelt medewerkers, stagiaires en ingeleende externe krachten, in staat om (indien gewenst) 
voorafgaande aan het melden van een misstand of op enig ander moment, contact op te nemen met een 
vertrouwenspersoon integriteit. Deze vertrouwenspersoon heeft nadrukkelijk niet tot doel een vermeend misstand 
te melden. 
 
3.3 Over de UWOON-integriteitslijn 
De UWOON-integriteitslijn kent een telefoon- en internetvariant (SPEAKUP systeem). De UWOON-integriteitslijn 
garandeert volstrekte anonimiteit voor wie dat wenst. Identificatiegegevens van degene die iets meldt of inbrengt 
via dit systeem, zijn op geen enkele wijze te achterhalen indien de melder anoniem wenst te blijven. 
 
Via de UWOON-integriteitslijn kunnen medewerkers nieuwe of onduidelijke integriteitdilemma’s voorleggen aan 
de commissie integriteit. Bij voorkeur nadat er al met collega’s en/of leidinggevende over gesproken is. 
 
Via de UWOON-integriteitslijn kunnen ook gegronde vermoedens van frauduleus, onethisch of onwettig gedrag of 
handelen dat in strijd is met de integriteitscode, gemeld worden. Als de melder anoniem wil blijven kan dat. 
 

4. Tenslotte 
Natuurlijk heeft UWOON de code niet voor niets. De code is niet vrijblijvend. Er wordt van medewerkers verwacht 
dat zij handelen volgens die code. UWOON bevordert dat o.a. door de inhoud van de code toegankelijk te maken, 
door medewerkers te informeren over scholing en door er over te spreken. En als dat nodig is, ook door correctie. 
 
Eventuele waargenomen schendingen van de integriteitscode kunnen consequenties hebben. In deze code legt 
UWOON echter geen “boetes” vast. Uitgangspunt is, dat een te nemen actie altijd in verhouding moet staan tot de 
ernst van het vergrijp en de omstandigheden. Er is daarvoor geen wetboek, de code is zeker niet als zodanig 
bedoeld. 


