Integriteitscode Woningstichting Eendracht voor medewerkers
Inleiding
Integriteit, gedragsregels, spelregels. Wat mag er wel en wat mag er niet? Hoe behoor je je te
gedragen en hoe niet? Waar liggen de grenzen? Allemaal vragen die je eigenlijk op een persoonlijke
manier oplost in de dagelijkse praktijk. Toch vinden we het als Woningstichting Eendracht belangrijk
dat we ook samen afspreken waar we ons aan houden. Dat schept duidelijkheid: zowel voor onszelf
als voor de klanten leveranciers waar we contacten mee hebben.
En het bepaalt hoe we als Woningstichting Eendracht in de samenleving staan.
Het is en blijft nodig om met elkaar spelregels af te spreken. We moeten kritisch zijn op onszelf en
ons afvragen of we denken en handelen volgens die spelregels. Is dat niet het geval, dan moeten we
dat aanpassen. En wel direct. Daar moeten we elkaar in ondersteunen. Omdat het om het
gemeenschappelijk belang van Woningstichting Eendracht gaat.
De zin van een integriteitbeleid
Integer handelen gaat terug naar de wortels, de cultuur van de organisatie. Daarmee bedoelen we de
normen, waarden en regels die ons binden. Die bepalen wat kan en mag. En wat niet. We vinden
integriteit belangrijk, mede omdat Woningstichting Eendracht als corporatie in een glazen huis
functioneert. En terecht, want als woningcorporatie werken we voor gewone mensen op een krappe
woningmarkt, met geld dat oorspronkelijk maatschappelijk is gefinancierd.
Bovendien hebben we te maken met wetten die ons handelen bepalen. Kortom, we zijn een
maatschappelijke onderneming en dat schept, geheel terecht, verplichtingen en vraagt om zorgvuldig
en transparant handelen.
We werken uitsluitend lokaal en dienen een publiek belang. Dat maakt dat we een maatschappelijke
voorbeeldfunctie hebben. We vinden het belangrijk dat anderen een goed beeld van ons hebben en
werken aan een positief imago.
Integriteit van handelen is in de eerste plaats een persoonlijke verantwoordelijkheid. De vereiste
openheid en transparantie maakt het noodzakelijk iedereen binnen Woningstichting Eendracht te
betrekken bij vraagstukken rondom integriteit. We vragen onze medewerker, bestuurders en
commissarissen voortdurend hun voorgenomen handelen te toetsen bij collega’s.
Ook achteraf, maar dan meer in termen van verantwoording, dient die toetsing plaats te vinden.
Voor bestuurders en commissarissen geldt bovendien dat zij zich ook extern moeten kunnen
verantwoorden.
Ook als er spelregels zijn geformuleerd, resteert een grijs gebied. In die gevallen is en blijft het je
eigen verantwoordelijkheid om de juiste keuze te maken. Daarom zijn de spelregels die zijn
neergelegd in een gedragscode, niet een zakelijke opsomming wat wel en niet mag en kan. Het is
vooral een ‘denkraam’ op basis waarvan je zelf je beslissingen moet nemen en toetsen.
In zijn algemeenheid geldt, dat we ons er voortdurend van bewust dienen te zijn, dat ons handelen
het belang van Woningstichting Eendracht in het algemeen en dat van haar huurders in het bijzonder
moet dienen. Dagelijkse beslissingen brengen risico’s met zich mee, wees je daar bewust van. Het
moet dan ook een basishouding zijn, dat elke vorm van belangenverstrengeling, oneigenlijke
beïnvloeding, vriendjespolitiek of de schijn daarvan vermeden dient te worden. Neem beslissingen
waarbij je integriteit in het gedrang kan komen in overleg met of bijzijn van een collega.
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Dit bevordert de transparantie en de toetsbaarheid.
In zaken waar sprake is van belangenverstrengeling of persoonlijke relaties, draag dan je taken over
aan een ander.
Het geldt voor iedereen
De gedragscode geldt voor iedereen die voor Woningstichting Eendracht in actie komt. Dus niet
alleen voor onze medewerker, maar ook voor bestuurders en commissarissen. Zelfs wanneer wij
mensen inhuren voor een bepaalde opdracht of werkzaamheid, is de code op hen van toepassing.
De gedragscode voor bestuurders en commissarissen is in beginsel gelijk aan die voor de
medewerkers.
Bestuurders en commissarissen hebben een voortrekkersrol. Juist zij dienen openheid en
transparantie te bevorderen. Dat betekent dat zij extra kritisch moeten kijken naar hun handelen.
Intern, maar ook naar ‘de buitenwereld’.
De spelregels
Algemeen
Om in grote lijnen aan te geven wat wel of niet mag en kan, hebben we spelregels opgesteld. Die
willen we in grote lijnen behandelen. Bij twijfel geldt: gebruik je eigen gezonde verstand en overleg!!
Onverenigbaarheden
a. Iedereen doet opgave van al zijn/ haar (financiële) belangen, waaronder aandelen, opties en
dergelijke, in bedrijven en instellingen waarmee Woningstichting Eendracht zaken doet. Dit
geldt nadrukkelijk voor de belangen in de vorm van familie, vrienden en bekenden, die bij de
zakelijke relatie een invloedrijke positie bekleden (in het algemeen een leidinggevende
functie). Ook tussentijds ontstane en in de toekomst nog te ontstane belangen dienen te
worden gemeld. Juist bij opdrachten aan dergelijke relaties is het belangrijk om een zuivere
aanbestedings- of bestellingsprocedure te volgen: Leg het hele proces van offerte-aanvraag
en -beoordeling nauwgezet vast zodat duidelijk zichtbaar is dat de opdracht is gegeven aan
het bedrijf met de beste aanbieding;
b. Bij contacten in de privésfeer met (zakelijke) relaties van Woningstichting Eendracht, gaan
we uit van de eigen verantwoordelijk van iedereen. We doen een beroep op het durven
nemen van die verantwoordelijk bij het beoordelen of een relatie ‘integer en marktconform’
is.
c. Voor het vervullen van alle (betaalde) nevenfunctie s, gelden de gebruikelijke regels uit de
CAO. Schriftelijke toestemming vooraf staat daarbij altijd centraal.
Woningstichting Eendracht waardeert het dat medewerkers bestuurlijke functies vervullen in
maatschappelijke organisaties. Tegelijkertijd beseffen we dat bestuurlijke nevenfuncties
kunnen leiden tot strijdige belangen. Hierin biedt de ‘goedkeuring vooraf’ de oplossing.
Mocht strijdigheid van belangen pas aan de orde komen nadat de betreffende bestuurlijke
functie is aanvaard, dan treedt men, op eerste verzoek van het bestuur of de Raad van
Commissarissen, terug uit deze nevenfunctie.
d. Sponsoring door Woningstichting Eendracht is alleen toegestaan aan instellingen en
organisaties, die zich inzetten in het belang van de volkshuisvesting en/ of de wijk.
Sponsoring aanvragen dienen altijd goedkeuring te hebben van bestuur en Raad van
Commissarissen.
Deze code treedt in werking op 1 september 2017 en wordt gepubliceerd op de website van
Woningstichting Eendracht.
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