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Transparant en bespreekbaar 
We streven naar het bevorderen van openheid en transparantie over dit thema. In dit 
document kunt je lezen wat deze code concreet inhoudt.

Van medewerkers, bestuur en Raad van Toezicht van Woonwijze wordt verwacht dat ze 
zich integer gedragen. Om met elkaar eenzelfde beeld te hebben van wat integer 
handelen is, hebben we een integriteitscode geformuleerd. Deze code heeft ook 
betrekking op integriteit in relatie tot opdrachtnemers, leveranciers en andere externe 
relaties. 
Hieronder volgt een overzicht van onze de richtlijnen wat betreft integriteit wanneer het 
gaat om het contact tussen medewerkers van Woonwijze en medewerkers van uw 
organisatie. Wat is al dan niet geaccepteerd en welke zaken bevinden zich in een grijs 
gebied en dienen besproken te worden wanneer deze zich voordoen.

Gunstig stemmende gestes 
 Alle aangeboden giften, geschenken en uitnodigingen bespreekt de ontvanger met 

de leidinggevende (ook degenen die we retourneren en weigeren); 
 Geschenken van huurders en leveranciers met een waarde van maximaal € 25,-  

én een alledaags karakter mogen aangenomen worden indien ze op kantoor 
bezorgd worden;

 Geschenken worden altijd ter beschikking van Woonwijze gesteld en op een 
toepasselijke wijze herverdeeld;

 Met uitnodigingen voor het bijwonen van sportactiviteiten, culturele evenementen, 
diners en dergelijke wordt terughoudend omgegaan. Ze worden alleen 
aangenomen wanneer er geen directe relatie met het verstrekken van opdrachten 
mee gemoeid is. In overleg met de leidinggevende wordt bepaald of de 
uitnodiging geaccepteerd wordt (waar mogelijk betaalt Woonwijze de kosten voor 
deelname);

 Geschenken die op het privéadres worden bezorgd, worden te allen tijde 
geweigerd of retour gezonden. Ook als deze een waarde hebben van minder dan
€ 25,00. Van een dergelijk voorval wordt altijd melding gemaakt bij de directeur-
bestuurder;

 We maken altijd een afweging of een uitnodiging gepast is. Wat op de ene plaats  
gepast is, kan op een ander moment helemaal fout zijn. Bij twijfel wordt het 
aanbod vriendelijk afgewezen.

Zakelijke en privé transacties 
 Ga bij voorkeur geen zakelijke transacties aan met medewerkers van Woonwijze 

in de privésfeer. Indien het toch gebeurt, dan tegen marktconforme voorwaarden. 
Wij willen (de schijn van) belangenverstrengeling voorkomen. De medewerker zal 
er daarom altijd een melding van maken bij de leidinggevende;

 Het is niet toegestaan dat betrokkenen bij een besluitvormingsproces, gelijktijdig 
financiële of andere relaties met medewerkers van Woonwijze hebben;

 Bemiddeling tussen leveranciers en privérelaties van medewerkers is niet 
toegestaan. 
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Ongewenste houding en gedrag 
 Een negatieve houding met betrekking tot Woonwijze (bijvoorbeeld naar en over 

klanten, bekenden of medewerkers en andere leveranciers); 
 Roddelen over klanten, collega’s, leidinggevenden en zakelijke relaties;
 (Seksuele) intimidatie en machtsmisbruik; 
 Gebruik van alcoholhoudende dranken en verdovende middelen. 

We verwachten van onze externe relaties dat zij zich houden aan deze afspraken en onze 
mensen niet verleiden tot het handelen in strijd met onze integriteitscode. Ook vragen 
we het ons te melden wanneer onze medewerkers niet volgens deze code handelen.


