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STICHTING WOONCOMPAGNIE 

 
 

Waarom een Integriteitscode? 
 
Wooncompagnie heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid: dat is de leidraad voor ons 
dagelijks handelen. De code geeft richting aan de afwegingen die we elke dag maken in onze relatie met 
klanten (veelal huurders), overige belanghouders, bedrijfseigendommen, en met elkaar. Medewerkers van 
Wooncompagnie worden geacht elke gedraging die afbreuk doet aan hun integriteit achterwege te laten. 
Dat betekent niet alleen dat zij handelen in de geest van de Integriteitscode, maar ook dat zij in staat zijn 
om van geval tot geval vooraf kwetsbaarheden in te schatten en dat ze situaties vermijden waarin de 
schijn zich tegen hen of tegen Wooncompagnie zou kunnen keren. De code biedt houvast en geeft 
duidelijkheid over hoe wij omgaan met bepaalde situaties.  
 
Met de Integriteitscode willen wij een aantal belangen veilig stellen: het belang van onze klanten, het 
belang van onze medewerkers en het belang van Wooncompagnie. Wij zijn op de inhoud te allen tijde 
aanspreekbaar. Huurders, woningzoekenden, externe relaties en andere belanghebbenden kunnen de 
code inzien op de website van Wooncompagnie. 
 

Voor wie geldt de Integriteitscode? 
 
De integriteitcode geldt voor iedereen die optreedt namens Wooncompagnie. Wij verwachten dus niet 
alleen van onze medewerkers, bestuur en Raad van Commissarissen, maar ook van bedrijven en instanties 
die gelieerd zijn aan of werken in opdracht van Wooncompagnie, dat zij in lijn met de code handelen. 
Leveranciers en bedrijven die in opdracht van ons werken worden geacht van de inhoud van de 
integriteitcode op de hoogte te zijn en weten dus aan welke afspraken en gedragsregels wij hen zullen 
houden. Naast deze Integriteitcode kent Wooncompagnie ook een Klokkenluiderregeling. 
 
De Integriteitcode 
 
De Integriteitcode is niet bedoeld als wetboek met regels en sancties, maar eerder als set van spelregels en 
gedragslijnen. We hopen vooral een proces op gang te brengen van bewustwording, dialoog en het creëren 
van eigen verantwoordelijkheid. De Integriteitcode richt zich op vier hoofdgebieden: 

1. Omgang met klanten: hoe gaan we om met onze klanten, hoe houden we de relatie zakelijk? 
2. De omgang met collega´s: hoe gaan we om met onze collega´s? 
3. Scheiding werk en privé: waar liggen de grenzen bij privégebruik van bedrijfsmiddelen en 

eigendommen van Wooncompagnie en hoe houden we de relatie met onze leveranciers en 
partners zakelijk? 

4. Hoe om te gaan met geschenken en uitnodigingen: hoe voorkomen we risico´s van 
belangenverstrengeling? 

  
1. Omgang met klanten 

 We doen zaken met anderen op basis van eerlijkheid, vertrouwen en duidelijke afspraken. We 
houden ons woord. Als een afspraak toch op belemmeringen stuit, leggen we dat uit. Totdat een 
nieuwe afspraak is gemaakt, blijft de oude in stand. 

 Klanten worden altijd met respect behandeld, ongeacht hun afkomst, religie, etniciteit, politieke 
overtuiging, of hun gedragingen. In werktijd, maar ook buiten werktijd spreken we met respect 
over onze klanten. 

 Wij houden de relatie met onze klanten zakelijk. We voeren buiten werktijd voor hen geen privé 
werkzaamheden uit. 

 Wooncompagnie voert haar activiteiten uit volgens de regels van goed bestuur. We verstrekken 
belanghebbenden op een transparante en betrouwbare wijze inzicht in onze activiteiten, 
financiële situatie en prestaties. 
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 We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met (klant)informatie. De privacy van klant en collega’s 
wordt gerespecteerd, informatie wordt deugdelijk opgeslagen en van de beschikbare kennis 
wordt geen oneigenlijk gebruik gemaakt. 

 
 
2. Omgang met collega’s 

 Wat voor klanten geldt, geldt natuurlijk ook voor collega’s. Wooncompagnie wil een prettig en 
veilig werkklimaat bieden. Daarbij hoort dat medewerkers elkaar collegiaal en met respect 
behandelen. (H)erken de grens van je collega. Kijk kritisch naar jezelf en je eigen gedrag. Praat 
niet “over elkaar”, maar “met elkaar”. Een verwijzing naar de Klokkenluiderregeling past hierbij.    

 Discriminatie, agressie, pesten en (seksuele) intimidatie worden niet getolereerd. 
 We spreken elkaar aan op ongewenst of niet integer gedrag. We hebben een vertrouwenspersoon 

waar je terecht kunt als er iets gebeurt op het gebied van discriminatie, agressie, pesten of 
seksisme. 

 Medewerkers van Wooncompagnie worden geacht om zorgvuldig om te gaan met gevoelige 
interne en externe informatie. 

 
3. Scheiding werk en privé 

 Om de relatie met externe partijen zuiver te houden gaan wij bij de uitoefening van onze functie 
uit van een duidelijke scheiding tussen werk en privé.  

 Dit betekent dat medewerkers privé geen goederen of diensten afnemen bij een bedrijf, waarmee 
ook Wooncompagnie zaken doet of in het recente verleden zaken deed anders dan tegen 
marktconforme prijzen en normale voorwaarden. Overleg bij twijfel met de direct leidinggevende. 

 De opdrachtverlening door Wooncompagnie aan derden gebeurt zorgvuldig en transparant. In 
het bijzonder als het gaat om opdrachtverstrekking aan bedrijven waarin familieleden of 
bekenden werkzaam zijn in invloedrijke posities. 

 Het is niet toegestaan om anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur 
voor, dan wel ten behoeve van derden, betaalde dan wel onbetaalde werkzaamheden te 
verrichten die op gespannen voet staan met de activiteiten van Wooncompagnie en/of die op 
enigerlei wijze van invloed zouden kunnen zijn op het functioneren van de werknemer. Betaalde 
en onbetaalde nevenwerkzaamheden worden gemeld bij het bestuur. Indien de 
nevenwerkzaamheden niet strijdig worden geacht met de belangen van Wooncompagnie zal 
schriftelijk goedkeuring voor het verrichten van die werkzaamheden worden verleend. Zie ook 
CAO-artikel 2.5. 

 Het is niet toegestaan voor medewerkers om bedrijfsmatige activiteiten uit te oefenen voor eigen 
rekening of voor rekening van derden met behulp van eigendommen van Wooncompagnie. 

 Het is niet geoorloofd dat medewerkers voor zichzelf of voor verwanten enige vorm van voordeel 
of voorrang regelen, waar het de dienstverlening van of namens Wooncompagnie betreft.  

 Wooncompagnie sponsort geen initiatieven van en door organisaties die het persoonlijk belang 
van een medewerker voorop stellen in plaats van het belang van Wooncompagnie. Evenmin als 
het de sponsoring betreft van een organisatie waarbinnen een medewerker op enigerlei wijze 
beslissingsbevoegdheid heeft over de bestemming van sponsorgelden. 

 
4. Geschenken & uitnodigingen 

 Wooncompagnie wil voorkomen dat relatiegeschenken of uitnodigingen -zouden kunnen worden 
gezien als tegenprestatie voor een geleverde/te leveren dienst (bijvoorbeeld het niet volledig 
uitonderhandelen van de prijs). Dit betekent dat in het kader van de uitoefening van de functie 
ontvangen gelden of andere beloningen, zoals geschenken, van derden niet worden aangenomen. 

 Wooncompagnie wil dus ook niet dat geschenken of uitnodigingen op het privéadres van 
medewerkers of buiten werktijd worden aangeboden. Wij gaan ervan uit dat onze externe relaties 
van deze regel op de hoogte zijn en zich er aan houden. Geschenken die desondanks op een 
privéadres worden aangeboden worden afgegeven bij de direct leidinggevende. Wij zullen de 
betreffende relatie in dat geval herinneren aan onze Integriteitcode. 
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 Relatiegeschenken worden niet beschouwd als een persoonlijke gift, maar als een geschenk aan 
Wooncompagnie. Komen er toch geschenken binnen dan worden deze ingeleverd bij de direct 
leidinggevende, die vervolgens bepaalt op welke wijze de geschenken verdeeld worden. 

 In de uitoefening van de functie wordt een zodanige afstand gehanteerd dat de professionele 
onafhankelijkheid en integriteit gewaarborgd blijft. Er wordt niet ingegaan op uitnodigingen van 
derden om op kosten van die derden te reizen en/of bepaalde gelegenheden te bezoeken. 

 Uitnodigingen voor etentjes, seminars, excursies en evenementen zonder facturering voor 
gemaakte kosten worden gemeld en besproken met de direct leidinggevende. Wanneer de direct 
leidinggevende van mening is dat er sprake is van een duidelijke meerwaarde voor 
Wooncompagnie kan de medewerker op de uitnodiging ingaan, e.e.a. in afstemming met de 
afdeling P&O. 
 
 
 

Tot slot 
 
Natuurlijk bestaan er, ook los van deze Integriteitcode, bij Wooncompagnie impliciet en expliciet 
waarden, normen en regels over wat wel en wat niet kan. De Integriteitcode laat deze waarden, normen en 
regels onverlet. Toch hebben we ervoor gekozen om ons integriteitbeleid op hoofdlijnen in deze 
integriteitcode vast te leggen. Niet als een soort motie van wantrouwen, maar als handvat; bij twijfel wijst 
hij ons in de goede richting. En voor de buitenwacht maakt hij helder waar Wooncompagnie voor staat. 
Wanneer een medewerker, een leverancier of een externe relatie handelt in strijd met deze 
Integriteitcode, dan beschouwen wij dat als een ernstige aangelegenheid. Afhankelijk van de ernst van de 
'overtreding' zullen wij stappen ondernemen. Deze kunnen zich uitstrekken tot disciplinaire maatregelen 
tegen medewerkers of het verbreken van de samenwerking met een externe relatie of een leverancier. In 
geval van vragen kunnen medewerkers in eerste instantie terecht bij hun direct leidinggevende. Bij een 
constatering of ernstig vermoeden van een misstand geldt de klokkenluiderregeling. 
 
 
 
 
 
 


