Zo zijn onze manieren – gedragscode
Inleiding
Integriteit is in de corporatiewereld helaas hoog op de agenda komen te staan. Helaas vanwege de
voorbeelden van organisaties waar het grondig mis lijkt te zijn gegaan. Maar zoals altijd is er ook een
keerzijde. Gelukkig dat het onderwerp daardoor hoog op de agenda staat: dat biedt kansen om de
eigen organisatie sterker en zelfbewuster te maken.
De Christelijke Woningbouwvereniging De Goede Woning te Rijssen-Holten is een maatschappelijk
ondernemende organisatie. Juist vanuit haar doelstelling vindt de Goede Woning het belangrijk gezien te
worden als een organisatie waarbij integriteit van handelen van bedrijfsonderdelen, afdelingen en
individuen centraal staat. De Goede Woning wil zich bewust zijn van haar rol in de maatschappij, de
verantwoordelijkheid naar alle partijen die met ons te maken hebben. Dat krijgt gestalte in de manier
waarop we zaken doen en in de manier waarop we met elkaar omgaan. De Goede Woning Gedragscode
biedt houvast aan de manier waarop haar medewerkers zich opstellen. Want een grote component van
integriteit is nu eenmaal gedrag. Gedrag dat bepaalt hoe er over ons gedacht wordt, hoe we gewaardeerd
worden, hoe ons imago is in de buitenwereld.
Vanwege het brede scala aan onderwerpen en de veelheid aan mogelijke situaties is het onmogelijk
volledig te zijn. Vandaar dat de Goede Woning Gedragscode zich vooral op de hoofdlijnen concentreert.
Het vormt een raamwerk dat vastlegt wat tenminste nodig is en voor het overige voornamelijk ingaat op de
weg waarlangs een gedragslijn tot stand komt. Uit te werken waar dat nodig is, vastgelegd op de
onderwerpen waaraan we ons allemaal gebonden weten: zo zijn onze manieren.
1. We dragen de verantwoordelijkheid voor ons eigen gedrag.
Onze medewerkers zijn zelfstandig, in staat om de consequenties te aanvaarden van het eigen gedrag.
Bovendien verschuilen we ons niet achter regels of collega’s. Als een klant om uitleg vraagt waarom de
kapotte cv ketel niet wordt vervangen maar gerepareerd, wordt niet simpelweg verwezen naar een
afschrijvingstermijn van 15 jaar. Uitgelegd wordt waarom het klachtenbeeld nu geen aanleiding geeft tot
vervanging en in welke situatie dat wel zo zou zijn.
In de statuten van de Goede Woning is vastgelegd dat de vereniging zich te doel stelt om, met de Bijbel als
richtsnoer, vanuit een christelijk geïnspireerde visie op mens en maatschappij, uitsluitend op het gebied van
de volkshuisvesting werkzaam te zijn. Medewerkers en Commissarissen handelen naar die doelstelling en
zijn daarop aan te spreken.
2. We stellen ons transparant op.
Wanneer iemand ons vraagt om uit te leggen waarom iets wel of niet gedaan is, doen we dat. We tonen de
bereidheid om anderen onze werkwijze te laten zien, tenzij dit de belangen van de Goede Woning schaadt.
We beschouwen een dergelijke interesse niet als ongewenste inmenging maar als een verzoek om
informatie.
3. We houden ons aan gemaakte afspraken
We houden ons woord. Als een afspraak onverwacht toch op belemmeringen stuit, leggen we dat op tijd uit.
Totdat een nieuwe afspraak is gemaakt, blijft de oude in stand.
4. We spreken vooral met elkaar en niet over elkaar.
Als een collega of relatie iets doet wat ons niet bevalt, dan is die persoon de eerste die dat hoort. De
collega die wel erg vaak en lange privé telefoongesprekken voert op het werk verneemt onze ergernis
voordat een andere collega dat doet. Daarbij proberen we constructief te zijn en niet te vervallen in
verwijten. Dus in plaats van negatief geformuleerde kritiek formuleren we hoe we het liever zouden zien.
5. We vermijden ongewenste omgangvormen en gaan met respect met elkaar om.
Bij onze organisatie werken en wonen vrouwen en mannen, oude en jonge mensen, hetero’s en homo’s,
autochtonen en allochtonen. Daar zijn we blij om. Maar waar mensen intensief met elkaar en voor elkaar
samenwerken, moeten ze alert zijn op elkaars integriteit. Daarbij is het uitgangspunt: “(H)erken de grens
van je medemens”. Iedere medewerker van de Goede Woning behandelt ieder ander met respect en
onthoudt zich van ongewenst gedrag, in het bijzonder van seksuele intimidatie, pesten, agressie, geweld,
discriminatie en machtsmisbruik.
6. We behandelen onze klanten, zakelijke relaties en collega’s met respect.
We doen zaken met anderen op basis van eerlijkheid, vertrouwen en duidelijke afspraken. Relaties die op
basis van andere opvattingen zaken willen doen, mijden we in beginsel. Wanneer een leverancier ons een
gunstiger prijs in het vooruitzicht stelt in ruil voor een opdracht van een samenwerkingsverband waar we

deel van uitmaken, dan wijzen we dit aanbod ter plekke vriendelijk af en leggen uit dat we op die manier
niet willen werken.
7. We accepteren geen geschenken met een waarde van meer dan € 50,Het kan voorkomen dat een relatie waardering wil kenbaar maken door een geschenk te geven. Dit levert
doorgaans geen probleem op. Maar als ontvanger willen wij ook hierin transparant handelen. We willen
daarom deze geschenken in openheid kunnen aanvaarden.
Collega’s kunnen op die manier ook behulpzaam zijn bij het beoordelen van de gepastheid van een
geschenk. Bovendien dienen we collega’s die ook meegewerkt hebben aan het behaalde resultaat laten
meedelen.
8. We letten altijd op de proportionaliteit en het moment.
Wat op de ene plaats en tijd volstrekt gepast is, kan in een andere situatie geheel fout zijn. Een etentje in
de offertefase is iets heel anders dan na een succesvolle afronding van het werk. Een fles wijn bij het
tekenen van een langjarig samenwerkingsverband is erg verschillend van het aanbod van een buitenlandse
reis om de fabriek te bezoeken waar woningonderdelen worden gemaakt. We maken altijd een beoordeling
van de gepastheid. Als hier ook maar de geringste twijfel over bestaat, wijzen we het aanbod vriendelijk af.
9. Bij twijfel over intenties zoeken we afstemming.
Het spreekwoord zegt: bij twijfel niet inhalen. Bij twijfel aan de intenties van anderen maken we even pas op
de plaats. In die situaties wordt altijd afstemming gezocht met collega’s en – in beginsel- de leidinggevende
en waar nodig of wenselijk met de externe vertrouwenspersoon, de directeur-bestuurder of de voorzitter
van de Raad van Commissarissen.
10. We houden ons aan de wet.
Fondsen of bedrijfsmiddelen van het bedrijf mogen niet worden gebruikt voor doelen die in strijd zijn met
wet- of regelgeving. Door of namens De Goede Woning worden geen bijdragen gegeven aan een politieke
kandidaat, politieke partij of campagne in of buiten Nederland.
11. We verstrekken geen informatie aan anderen die de belangen van de Goede Woning
kunnen schaden.
We zijn ons altijd bewust van de omgeving waar we ons bevinden. Hóe belangrijk die voorgenomen interne
reorganisatie ook is, het geeft geen pas deze al aan externen kenbaar te maken terwijl de eigen mensen
nog niet op de hoogte zijn. Begrotingsbedragen per klus blijven intern.
12. We gebruiken bedrijfsdiensten (telefoon, email, kopiëren) met mate voor privédoeleinden.
Er is geen bezwaar tegen het af en toe maken van een kopie van een privé verzonden document, het is
echter iets anders wanneer dit de uitnodigingen van het 25 jarig huwelijksfeest of de mailing van de
voetbalclub betreft. En een telefoontje naar huis om af te spreken wie de boodschappen doet verschilt
eveneens nogal van een uitgebreid verslag van de wandelvakantie van een vriend.
13. We aarzelen niet om problemen te melden.
We bespreken situaties die wij waarnemen en die in strijd zijn met deze code in eerste instantie zelf met de
betrokkene. Als dit niet tot de gewenste opheldering leidt, dan vertellen we de betrokkene dat dit zal worden
aangekaart bij de eigen leidinggevende. In die gevallen
waarbij de eigen leidinggevende in strijd handelt met deze code kan de vertrouwenspersoon
worden benaderd.
14. We maken melding van misstanden (Klokkenluiderregeling)
Heb je vermoedens of weet van misstanden binnen de Goede Woning, zoals het verrichten van ernstige
strafbare feiten, gevaren voor de volksgezondheid, veiligheid of milieu of het in strijd handelen met één van
de gedragsregels dan meld je dit direct bij je leidinggevende, bij de directeur-bestuurder of bij de externe
vertrouwenspersoon. Betreft het vermoeden de directeur-bestuurder dan meldt je het bij de voorzitter van
de Raad van Commissarissen.
Deze mensen hebben de plicht om hier binnen de organisatie werk van te maken, en ze hebben de plicht
zorgvuldig en vertrouwelijk met je melding om te gaan. Ga pas extern klokkenluiden als intern alle
mogelijkheden zijn benut en geen resultaat hebben opgeleverd.
Je zult niet in je positie worden benadeeld als je te goeder trouw een misstand hebt aangekaart en
bovengenoemde spelregels hebt gevolgd.
Deze gedragscode is vastgesteld door de directeur-bestuurder van “de Goede Woning” op 25 maart 2010,
goedgekeurd door de raad van commissarissen op 29 maart 2010 en treedt in werking op 1 april 2010.

