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Bij Woningstichting Wierden en Borgen vinden we dat iedereen een goede woning 
verdient, die veilig, betaalbaar en duurzaam is. De stichting heeft daarmee een 
bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er is intensief contact met de 
samenleving. Er wordt geld beheerd met een maatschappelijke bestemming. En als 
werkgever vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers werken in een prettige 
omgeving.  
 
Het is van groot belang dat onze klanten en stakeholders vertrouwen hebben in 
Woningstichting Wierden en Borgen. Zowel in ons als organisatie als in de mensen die met 
elkaar het gezicht van Wierden en Borgen bepalen. Hierin handelen wij integer; eerlijk en 
betrouwbaar, waarbij wij rekening houden met de belangen van anderen.  
 
De integriteitscode is een gedragscode met als doel om het integer handelen te waarborgen. 
Daarnaast heeft de code als doel dat medewerkers en/of representanten hun handelen binnen 
de specifieke context goed interpreteren, beoordelen en afwegen. Hiervoor zijn zij namelijk 
zelf verantwoordelijk.  
 
De code is niet alleen bedoeld voor medewerkers, directeur-bestuurder en Raad van 
Commissarissen, maar ook voor bedrijven en instanties die werken in opdracht van Wierden 
en Borgen. Waar in dit document wordt gesproken van ‘de medewerker’, wordt tevens gedoeld 
op de ‘representant’ van Woningstichting Wierden en Borgen. 
 
Deze integriteitscode is een openbaar document. Wij willen op de inhoud te allen tijde 
aanspreekbaar zijn. Huurders, woningzoekenden, externe relaties en andere 
belanghebbenden kunnen de code inzien op onze website. Leveranciers en bedrijven die in 
opdracht van Wierden en Borgen werken, zullen apart geïnformeerd worden. Zij worden 
geacht van de inhoud van de code op de hoogte te zijn en weten dus aan welke afspraken en 
gedragsregels Wierden en Borgen hen zal houden.  
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Onderstaande kaders hebben als doel de integriteit van Wierden en Borgen te waarborgen. 
Het geeft medewerkers handvaten om het eigen gedrag en –acties in te schatten, te 
beoordelen en af te wegen.  
 

Respectvol & professioneel  
 We behandelen iedereen altijd met respect. Hierin wordt nooit onderscheid gemaakt 

tussen afkomst, religie, etniciteit of politieke overtuiging. Hierin passen geen verbale of 
non-verbale uitingen met een discriminerend of seksistisch karakter. In werktijd, maar 
ook buiten werktijd wordt met respect over onze klanten gesproken.  

 We gaan op een respectvolle manier om met de woonomgeving en toebehoren van de 
klanten.  

 Woningstichting Wierden en Borgen wil een prettig en veilig werkklimaat bieden. 
Daarbij hoort dat de medewerkers elkaar respectvol behandelen. (H)erken de grens 
van je collega’s. Discriminatie, agressie, pesten en (seksuele) intimidatie zijn uit den 
boze en worden niet getolereerd. 

 Zowel binnen als buiten werktijd wordt met respect gesproken over Wierden en Borgen 
als organisatie.  

 Er is ruimte om met elkaar te spreken over gedrag wat niet-integer is. We ondernemen 
actie en gaan hierover met elkaar in gesprek.  

 

Eerlijk & betrouwbaar  
 Woningstichting Wierden en Borgen is proactief, ondernemend, klantgericht en 

professioneel zakelijk. Dit vereist een correcte, dienstverlenende instelling van de 
medewerkers in de richting van onze klanten. 

 We maken geen afspraken die wij niet na kunnen komen. Bij een belofte geldt: afspraak 
is afspraak, zowel richting klanten en derde partijen als richting collega’s. Mocht het 
niet mogelijk zijn om de afspraak na te komen, dan wordt dit tijdig aangegeven.  

 Alle (wettelijke) regels die van toepassing zijn op ons werkgebied volgen wij op.  

 De opdrachtverlening door Woningstichting Wierden en Borgen aan derden gebeurt 
zorgvuldig en transparant, geformaliseerd in het inkoop- en aanbestedingsbeleid 
(procedures). In principe worden geen opdrachten verstrekt aan bedrijven waarin 
familieleden of bekenden werkzaam zijn in invloedrijke posities. Bij twijfel moet dit 
worden besproken met de leidinggevende.   

 

Privacy & vertrouwelijkheid  
 Met klantinformatie gaan wij zorgvuldig en vertrouwelijk om. De privacy van klanten 

wordt gerespecteerd, informatie wordt deugdelijk opgeslagen en van de beschikbare 
kennis wordt geen oneigenlijk gebruik gemaakt.  

 Met personeelsinformatie gaan wij zorgvuldig en vertrouwelijk om. Hiervoor geleden 
dezelfde regels als voor de klantinformatie.  

 Met (vertrouwelijke) interne informatie over Woningstichting Wierden en Borgen gaan 
wij zorgvuldig en vertrouwelijk om. In geen geval mag vertrouwelijke informatie, in 
welke vorm dan ook, terecht komen bij een derde partij.  

 (vertrouwelijke) Informatie wordt nooit gebruikt voor persoonlijk voordeel of voorrang.  

 

  



Integriteitscode Woningstichting Wierden en Borgen – mei 2020 

Scheiding werk-privé  
 Dit betekent in beginsel dat medewerkers privé geen goederen of diensten afnemen bij 

een bedrijf, waarmee ook Wierden en Borgen zaken doet of in het recente verleden 
zaken deed. Als dat toch gebeurt, dan alleen tegen marktconforme prijzen en normale 
voorwaarden. De interpretatie hiervan wordt besproken met de leidinggevende. In het 
algemeen kan hiervan worden afgeweken in het geval de woningstichting met een 
bedrijf een collectieve voordeelregeling is overeengekomen. 

 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 
Woningstichting Wierden en Borgen.  

 Medewerkers vervullen geen nevenfunctie die in strijd (kunnen) zijn met de belangen 
van Wierden en Borgen. Nevenfuncties worden altijd gemeld bij de directeur-
bestuurder. Meer informatie hierover is te vinden in de cao Woondiensten 2019 – 2020 
– artikel 2.5 Nevenwerkzaamheden.  

 Bestuurlijke nevenfuncties (ook onbezoldigd) kunnen leiden tot tegenstrijdige 
belangen. Daarom dienen deze vooraf bij de directeur-bestuurder gemeld te worden. 
Dat kan leiden tot het terugtreden van de medewerker van Woningstichting Wierden 
en Borgen uit de (bestuurlijke) nevenfunctie. 

 Woningstichting Wierden en Borgen draagt niet bij aan initiatieven van en door 
organisaties die het persoonlijk belang van een medewerker vooropstellen in plaats 
van het belang van Wierden en Borgen. Evenmin als het bijdragen betreft aan een 
organisatie waarbinnen een medewerker op enigerlei wijze beslissingsbevoegdheid 
heeft over de bestemming van deze gelden. 

 

Relatiegeschenken  
 Woningstichting Wierden en Borgen voorkomt dat relatiegeschenken (zouden kunnen) 

worden gezien als tegenprestatie voor een geleverde en/of te leveren dienst 
(bijvoorbeeld het niet volledig uitonderhandelen van de prijs). 

 Het is geen probleem als een medewerker incidenteel een geschenk met een 
alledaags karakter, zoals een bos bloemen of een fles wijn aanneemt, wanneer dit een 
uitdrukking van waardering is. 

 Geschenken in de vorm van geld of waardebonnen mogen niet worden geaccepteerd. 

 De eventuele relatiegeschenken die aan het eind van het jaar binnen komen, worden 
centraal verzameld en vervolgens over alle personeelsleden van Wierden en Borgen 
verloot.  

 Woningstichting Wierden en Borgen wil niet dat geschenken of uitnodigingen op het 
privéadres van de medewerkers worden aangeboden. Geschenken die desondanks 
op een privéadres worden aangeboden zullen, ongeacht hun waarde, worden 
geweigerd. Wij zullen de betreffende relatie in dat geval herinneren aan onze 
integriteitscode en indien nodig passende maatregelen nemen. 

 
Uitnodigingen van derden  
Alle uitnodigingen voor etentjes, seminars, excursies en evenementen worden gemeld en 
besproken met de leidinggevende. De leidinggevende maakt samen met de betreffende 
medewerker een inhoudelijke afweging en besteedt aandacht aan de kansen en bedreigingen 
die het aannemen van die uitnodiging met zich mee kan brengen.  
Wanneer sprake is van een duidelijke meerwaarde voor Woningstichting Wierden en Borgen 

(netwerk, verdiepen relatie tijdens de uitvoering van het werk e.d.) kan de medewerker op de 

uitnodiging ingaan. Ook hier geldt dat wij willen voorkomen dat een uitnodiging zou kunnen 

worden opgevat als een weder prestatie voor een gunst of een dienst. Dit betekent dat, als er 

maar de geringste twijfel bestaat over de gepastheid, het aanbod vriendelijk wordt 

afgewezen.   
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Acties naar aanleiding van een dilemma en/of niet-integer gedrag 

Ga met elkaar in gesprek  
Signaleer jij gedrag wat niet past bij de integriteit van Wierden en Borgen? Bespreek dit 
allereerst met de persoon waarbij jij dit hebt gesignaleerd. Mocht dit niet afdoende zijn, dan 
kun je de stap zetten om de situatie met je leidinggevende te bespreken.  
 
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je zelf twijfels hebt over wat je moet doen in een bepaalde 
situatie. Maak dit bespreekbaar met je collega’s, je leidinggevende of een collega van afdeling 
P&O. Trek bij twijfel altijd aan de bel, samen zorgen we voor een juiste vervolgstap.  
 
Wanneer de medewerker een melding heeft gedaan bij de leidinggevende, dan zal de 
leidinggevende dit inbrengen in het managementteam. Enerzijds voor overleg en anderzijds 
om lering uit te trekken. Met deze informatie wordt vertrouwelijk omgegaan.  
 
Vertrouwenspersoon 
Bespreek je jouw situatie liever met een vertrouwenspersoon? Marianne Dijkhuizen is een 
extern vertrouwenspersoon, verbonden aan Wierden en Borgen. Zij is bereikbaar via:  
E: dijkhuizen@devertrouwenspersoon.nl  
T: 088-1119901   
 
Meer informatie over de vertrouwenspersoon vind je op: (link WieBo: P&O-arbo-externe 
vertrouwenspersoon). 
 
Meldpunt integriteit woningcorporaties  
Vanuit de overheid is er de mogelijkheid om (vermoeden van) fraude en/of zelfverrijking door 
medewerkers, management, bestuurders of de raad van toezicht te melden.  
Meer informatie hierover is te vinden via deze link: 
https://www.ilent.nl/onderwerpen/meldingen-en-vragen-autoriteit-
woningcorporaties/meldpunt-integriteit-woningcorporaties  
 

Consequenties  
Wanneer een medewerker, een leverancier of een externe relatie handelt in strijd met deze 
integriteitscode, dan beschouwen wij dat als een ernstige aangelegenheid. Afhankelijk van de 
ernst van deze overtreding zullen passende maatregelen worden getroffen.  
 
Allereerst zal een hoor- en wederhoor gesprek plaatsvinden. In dit gesprek wordt (het 
vermoeden van) niet-integer gedrag besproken. Het gaat hierbij om een gelijkwaardig gesprek 
tussen medewerker en werkgever. Beide partijen mogen ondersteund worden door een 
onafhankelijke partij. Afhankelijk van dit gesprek kunnen sancties worden toegepast.  
 
Sancties  
De sanctie is afhankelijk van de ernst van overtreding van de integriteitscode. De sanctie wordt 
altijd schriftelijk bevestigd en toegevoegd aan het personeelsdossier. Na 7 jaar wordt dit 
vernietigd.  
 
Schriftelijke waarschuwing 
De overtreding van de integriteitscode wordt schriftelijk vastgelegd. Ook de vervolgstappen en 
eventuele sanctie(s) bij herhaling worden hierin beschreven.  
 
Inhouden periodieke verhoging 
Naar aanleiding van een overtreding bestaat een mogelijkheid om een periodieke verhoging 
in te houden.  
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Overplaatsing naar andere werkzaamheden  
Mocht de overtreding aanleiding geven om de medewerker niet meer in de huidige functie te 
behouden, dan heeft werkgever de mogelijkheid om de medewerker over te plaatsen naar een 
andere functie.  
 
Schorsing met behoud van loon 
Dit is een mogelijkheid tijdens het onderzoek wat nodig is om (een vermoeden van) de 
overtreding vast te stellen.  
 
Ontslag 
Op staande voet, middels een vaststellingsovereenkomst of via de kantonrechter.  
 

Relevante (aanvullende) documenten 
 Geheimhoudingsplicht  

 Meldregeling voor misstanden (versie 14 april 2020) 

 Beleid sociale veiligheid (versie 26 januari 2016) 

 Klachtencommissie gezamenlijke corporaties Groningen (versie 1 juni 2020) 

 Privacybeleid (versie 5 februari 2020) 

 Governancecode woningcorporaties (versie 2020) 

 


