
Integriteitscode Woningbelang 

 

Deze integriteitscode maakt integraal deel uit van Woningbelang’s integriteitsbeleid. De 

integriteitscode geeft de hoofdlijnen van het integriteitsbeleid weer. De integriteitscode omvat de 

weergave van Woningbelang’s integriteitsvisie en de kernwaarden die zij wil uitdragen. Van alle 

medewerkers wordt verwacht dat zij de integriteitscode naleven en zich conformeren aan de 

beleidskaders op het gebied van integriteit. 

 

Onderstaand is de integriteitsvisie van Woningbelang weergegeven.  

 

Integriteitsvisie  

Woningbelang geniet een goede reputatie in de regio Valkenswaard. Deze reputatie 

heeft zij te danken aan haar medewerkers en de professionaliteit waarmee zij hun 

maatschappelijke taak invullen. Deze professionaliteit kenmerkt zich door de 

transparante werkwijze en open communicatie met klanten, samenwerkingspartners 

en collega’s onderling. In het dagelijkse functioneren handelen medewerkers vanuit de 

collectieve belangen van de organisatie en is men alert op voorvallen die schadelijk 

kunnen zijn voor de organisatie of het individu. Door op bewuste wijze invulling te 

geven aan de dagelijkse werkzaamheden, zijn medewerkers in staat negatieve 

consequenties en effecten tijdig te onderkennen, deze bespreekbaar te maken en 

hierop te anticiperen. 

 

 

Centraal in deze integriteitsvisie staat een drietal kernwaarden. De kernwaarden vormen de pijlers 

waarop het integriteitsbeleid van Woningbelang is gebouwd. Zij geven betekenis aan het dagelijkse 

gedrag dat Woningbelang van haar medewerkers verwacht en zijn het uitvloeisel van de 

werksessies die met haar medewerkers in de 1e helft van 2007 zijn gehouden. Deze kernwaarden 

zijn onderstaand weergegeven en dienen als leidraad voor de omgang van integriteitsvraagstukken 

tijdens de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. De kernwaarden zijn: 

 

Openheid 

Collectief belang 

Bewust handelen 

 

 

De kernwaarden worden op de volgende manier uitgedragen in het dagelijkse handelen: van de 

medewerkers van Woningbelang  

 

Interne thema’s 

• Informatie over klanten, relaties of collega’s wordt alleen gebruikt voor de uitvoering van 

dagelijkse werkzaamheden. 

• Er worden geen nevenwerkzaamheden verricht bij huurders en nevenwerkzaamheden bij 

collega’s hebben geen structureel karakter en worden niet financieel beloond. 

• Bedrijfsmiddelen worden niet gebruikt voor privé-doeleinden. Voor een aantal 

bedrijfsmiddelen wordt een uitzondering gemaakt indien het een beperkt aantal privé-

kopieën betreft, het lenen van de aanhangwagen, beperkt gebruik van internet en mail 

voor privé-doeleinden en een beperkt gebruik van de telefoon voor privé-gesprekken. 

• Medewerkers kunnen gebruik maken van de inkoopvoordelen bij leveranciers waarmee 

inkoopafspraken zijn gemaakt. 

 

 

 

 



Externe thema’s 

• De inschrijf-, toewijzings- en urgentieprocedures vinden via de vastgestelde procedures 

plaats. In het geval dat de objectiviteit in het geding dreigt te komen, wordt dit gemeld en 

vind beraad met de leidinggevende plaats. 

• Aanbestedingen en opdrachtvertrekking vinden volgens de vastgestelde procedures plaats.  

• Attenties worden slechts aangenomen als deze een beperkte geldelijke waarde 

vertegenwoordigen (max. € 50). Attenties met een langere houdbaarheidsdatum worden 

collectief ingebracht middels verloting. Attenties met een (vermoedelijke) materiële waarde 

van meer dan € 50 worden onder opgaaf van reden retour gezonden. 

• Er wordt slechts beperkt ingegaan op uitnodigingen van externen. Per geval zal worden 

beoordeeld of de onafhankelijk van de organisatie hierdoor mogelijk in het geding kan 

komen of dat men hierdoor een persoonlijk voordeel geniet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor akkoord medewerker 

 

Naam  : ………………………… 

 

Handtekening : ………………………… 

 


