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Integriteitscode Idealis  
 
In deze Integriteitscode kun je lezen wat wij verstaan onder integriteit en waar onze grenzen liggen. 
Wij willen integer zijn in de omgang met klanten, met leveranciers en relaties, met elkaar en met 
bedrijfseigendommen. Het is vanzelfsprekend dat iedereen zich aan deze code houdt en daarom wordt 
deze code door iedere (nieuwe) medewerker ondertekend.  
 
Waarom integriteitsbeleid?  
Idealis heeft een maatschappelijke functie. De samenleving merkt en ziet veel van wat wij doen.  
We hebben organisatiebreed onze missie, kernwaarden en visie geformuleerd die door alle mede-
werkers worden (h)erkend en uitgedragen. Als wij openheid, respect en eerlijkheid in het kader van 
onze kernwaarden naar onze klanten willen uitstralen, zullen we ook intern zo moeten handelen.  
De hele organisatie moet erop gericht zijn om eerlijk, transparant en integer te werken. Vandaar dat 
deze integriteitscode is opgesteld. Deze biedt houvast en geeft duidelijkheid over hoe wij omgaan met 
bepaalde situaties.  
 
Kernwaarden 
In de samen met alle collega’s vastgestelde kernwaarden ‘Solide’, ‘Betrokken’ en ‘Samen’ liggen o.a. 
onze normen en waarden besloten. Deze kernwaarden vormen het uitgangspunt voor ons denken en 
handelen. De kernwaarden zijn een krachtige samenvatting van een aantal gezamenlijk beschreven 
onderliggende elementen. Die elementen typeren onze kernwaarden en luiden als volgt.  
 
Solide 
Degelijk, kwalitatief goede huisvesting, prijs-kwaliteit, financiële continuïteit, zorgvuldig, prestatie, 
verantwoordelijk, veiligheid, betrouwbaar, sterk, integer, bekwaam, duurzaam, leefbaar, realistisch, 
eerlijk, stabiel, steekhoudend, toekomstgericht. 
 
Betrokken 
Inspiratie, enthousiasme, trots, aandacht & zorg, ijver, trouw, proactief, inzet, maatschappelijk 
betrokken, sociaal, internationaal georiënteerd. 
 
Samen 
Gezamenlijk resultaat, communiceren, relatie-/klantgericht, open, samenwerkend, toegankelijk, 
geïnteresseerd, hulpvaardig, zorgzaam, belangstellend, toegevoegde waarde, feedback, 
inlevingsvermogen, verbindend. 
 
De integriteitscode  
Deze integriteitscode is geen uitputtend reglement. Je kunt nu eenmaal niet alle zaken voorzien.  
In de code staan wel enkele voor Idealis belangrijke regels en richtlijnen. De integriteitscode dient als 
voorbeeld voor het maken van eigen afwegingen over dingen die wel en die niet kunnen.  
In de correspondentie inzake opdrachten aan bedrijven zal vermeld worden dat Idealis beschikt over 
een integriteitscode en wordt hiervoor verwezen naar onze website.  
 
De integriteitscode richt zich op vier hoofdgebieden:  
 
1   De toewijzing van kamers en woningen  
     Hoe gaan we om met de verdeling van beschikbaar komende kamers en woningen?  
 
2   Het zakelijk houden van relaties en nevenactiviteiten  
     Hoe houden we de relatie met klanten, relaties en leveranciers zakelijk?  
     Hoe voorkomen we risico’s van belangenverstrengeling?  
 
3   Gebruik van bedrijfsmiddelen  
     Waar liggen de grenzen bij privégebruik van bedrijfsmiddelen of eigendommen van Idealis en bij   
     het gebruik van werktijd voor privézaken?  
 
4   Respectvolle omgang  
     Hoe gaan we om met onze klanten en collega’s en met (privacygevoelige) gegevens van klanten en  
     collega’s?  
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1   Toewijzing van kamers en woningen  
 
•    Bij het zoeken van een kamer of woning gelden voor mij, mijn familie, vrienden en kennissen  
     dezelfde regels als voor alle andere woningzoekenden. 
•    Wij bevoordelen of benadelen geen individuele klanten.  
 
Het hoort niet om mensen die je kent te bevoordelen. We kunnen dus niet zomaar zelf een kamer of  
woning regelen voor onszelf of een bekende. Gewoon om eerlijkheid te waarborgen.  
 
2   Zakelijk houden van relaties 
 
•    Wij nemen geen geschenken aan van leveranciers die meer waard zijn dan € 50.  
•    Uitnodigingen van relaties dienen een vakmatig karakter te hebben en worden vooraf bij onze  
      leidinggevende gemeld.  
•    Wij voeren geen privé-werkzaamheden (betaald of onbetaald) uit voor huurders in of aan hun  
      woning en laten onze relaties niet voor ons privé werken.  
•    Nevenactiviteiten mogen niet tot belangenverstrengeling leiden en worden gemeld bij de leiding- 
      gevende.  
 
Relatiegeschenken en uitnodigingen  
1 De medewerker aanvaardt geen geld of geschenken, waaronder reizen en/of excursies, die worden    

aangeboden in het kader van de relatie tussen leverancier en Idealis. Geschenken die toch (thuis of 
op het werk) worden ontvangen (bijv. kerstpakketten) worden ingeleverd bij Ondersteuning. Aan 
het einde van het jaar worden deze geschenken verloot onder alle medewerkers.  

2 Uitnodigingen voor een lunch en/of diner en/of binnenlands (sport-) evenement worden niet  
aangemerkt als geschenken in de zin van bovengenoemde punten.  

      Dergelijke uitnodigingen kunnen worden aanvaard als deze:  
• redelijkerwijs zijn te beschouwen als functioneel; dat wil zeggen als een bijdrage aan goede 

vervulling van de functie, of  
• het aanvaarden van de uitnodiging redelijkerwijs niet geacht kan worden het gedrag van de 

genodigde medewerker te beïnvloeden.  
3 Ook is deelname van de medewerker aan excursies in voorafgaand overleg met de leidinggevende   

mogelijk indien en voor zover deze deelname functioneel is en redelijkerwijs niet geacht kan worden 
het gedrag van de medewerker te beïnvloeden.  

4 Geschenken en uitnodigingen, die niet voldoen aan het gestelde onder 2 en 3 worden geweigerd en   
aan de direct leidinggevende en in geval van de directeur aan de voorzitter van de RvC gemeld.  
De relatie wordt daarbij gewezen op het bestaan van deze richtlijn.  

 
Privé klus  
1    Het spreekt voor zich dat we vriendelijk en respectvol met onze klanten omgaan. We houden de  
      relatie met de klant echter wel zakelijk. We voeren ons werk zo goed mogelijk uit en ontvangen  
      hiervoor van de klant geen fooi. En vraagt een klant om iets speciaals voor hem te doen, buiten     
      werktijd om, dan wijzen we dat af.  
2    We laten relaties waar we in onze functie bij het inkoopproces betrokken zijn, niet voor ons privé     
      werken of aan ons leveren. Natuurlijk kunnen medewerkers privé wel bij dezelfde zaak een nieuwe  
      laptop kopen als waar Idealis zijn computers koopt, maar als we zelf de inkoper zijn, moeten we dat  
      niet doen.  
 
Nevenactiviteiten  
1    De medewerker vervult geen nevenfuncties waarbij (de schijn van) strijdigheid bestaat, of kan 
      bestaan, met het belang van Idealis.  
2    De medewerker die een nevenfunctie wil vervullen, waarbij (de schijn van) strijdigheid mogelijker- 
      wijs zou kunnen bestaan, anders dan uit hoofde van zijn beroep, bespreekt dit voornemen met zijn    
      leidinggevende en zo nodig met de directeur en in geval van de directeur met de RvC-voorzitter.  
      Daarbij komt tevens aan de orde hoe wordt gehandeld met betrekking tot eventuele vergoedingen    
      en kosten.  
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Sponsoring  
Met de invoering van de nieuwe Woningwet is het voor woningcorporaties niet langer mogelijk om 
activiteiten te sponsoren. Daarmee kunnen zich dus bij Idealis geen integriteitsdilemma’s meer 
voordoen over dit onderwerp. 
 
3   Gebruik van bedrijfsmiddelen  
 
•    Wij gaan zorgvuldig om met bedrijfseigendommen.  
•    Wij gebruiken bedrijfsmiddelen slechts heel beperkt voor privé-zaken.  
•    Privézaken regelen wij zoveel mogelijk buiten werktijd.  
 
Privégebruik bedrijfseigendommen  
Bedrijfsmiddelen zoals kopieermachines, gereedschap en digitale camera’s zijn niet bestemd voor 
privégebruik. Een kopietje maken voor eigen gebruik kan natuurlijk wel, zolang het heel beperkt blijft. 
Thuis of bij vrienden klussen met gereedschap van Idealis is niet de bedoeling.  De digitale camera mee 
naar huis nemen om het feest van je kind vast te leggen ook niet. Het zijn bedrijfseigendommen. Als ze 
kapot gaan of we vergeten ze de volgende dag weer mee te nemen naar het werk, heeft een collega 
daar last van. Uitzonderingen zijn mogelijk met toestemming van je leidinggevende. Eventuele schade 
aan het geleende is in elk geval voor eigen rekening. Uitzondering: een door de werkgever ter 
beschikking gesteld bedrijfsmiddel dat ook privé mag worden gebruikt (bijv. mobiele telefoon, I-pad). 
Indien een dergelijke apparaat kapot gaat, is de schade voor rekening van Idealis, voor zover dat 
redelijk is.  
 
Telefoon, internet en e-mail  
We voeren zo min mogelijk privé-telefoongesprekken op het werk. Alleen als het niet anders kan, bijv. 
als een instantie alleen tijdens kantoortijden bereikbaar is. Op het werk een e-mail of app sturen naar 
vrienden, we doen het allemaal wel eens, maar niet te vaak. Een enkele keer iets voor onszelf opzoeken 
op internet kan, maar we houden het zeer beperkt.  
 
Werktijd  
Afspraken met huisarts en tandarts maken we in principe zoveel mogelijk buiten werktijd.  
 

4   Respectvolle omgang  
 
•    Wij roddelen niet en maken geen discriminerende of seksistische opmerkingen.  
•    Informatie over klanten, relaties of collega’s gebruiken wij alleen voor het werk.  
•    Wij gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie.  
•    Wij spreken collega’s aan op ongewenst, niet integer gedrag.  
 
Klanten en collega’s  
1   We behandelen onze klanten en collega’s met respect, zoals we zelf ook behandeld willen worden.    
     We zijn vriendelijk en beleefd. We praten niet achter iemands rug over hem of haar. We respecteren        
     dat we niet allemaal hetzelfde zijn. Discriminatie en seksisme vinden wij onacceptabel.  
2   We hebben een vertrouwenspersoon waar je bij terecht kunt als er iets gebeurt op het gebied van  
     discriminatie, seksisme, vermoeden van misstanden e.d.  
3   We komen afspraken na, zowel met klanten, relaties als collega’s.  
4   We respecteren de privacy van onze klanten. We vertellen thuis dus niet met naam en toenaam over  
     hen. Vertrouwelijke informatie over onze klanten, relaties of collega’s gebruiken we alleen als dat                 
     nodig is voor het goed uitvoeren van ons werk. We gaan zorgvuldig om met deze informatie en    
     zorgen ervoor dat onbevoegden er niet bij kunnen.  
 
Aanspreken  
We spreken elkaar aan op ongewenst of niet integer gedrag. Dat is misschien niet altijd gemakkelijk, 
maar ongewenst gedrag kan op een afdeling de sfeer negatief beïnvloeden. Het kan irritatie opwekken. 
Het is beter om met elkaar te praten dan óver elkaar.  
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Tot slot 

We hebben ervoor gekozen om ons integriteitsbeleid op hoofdlijnen in deze integriteitscode vast te 
leggen. Niet als een soort motie van wantrouwen, maar als handvat. Bij twijfel geeft het richting en 
zowel intern als extern maakt het helder waar wij voor staan.  

De integriteit zal een vaste plaats worden gegeven op de agenda’s van plannings-, voortgangs- en 
beoordelingsgesprekken tussen medewerkers en leidinggevenden.  

Elke twee jaar wordt een workshop Integriteit voor alle collega’s georganiseerd. Daarbij wordt (bijv. in 
de vorm van een spel deels in kleine groepjes) gediscussieerd over concrete dilemma’s aan de hand 
van stellingen die zich in het dagelijks handelen (kunnen) voordoen. Vervolgens (en daarmee dus 
eveneens elke twee jaar) wordt de Integriteitscode waar nodig geactualiseerd. 

In geval van vragen kan je in eerste instantie terecht bij je leidinggevende. In geval van verschil van 
inzicht met je leidinggevende beslist de directeur/bestuurder. Bij constatering of ernstig vermoeden van 
een misstand, geldt de Klokkenluidersregeling.  

Integriteitscode en Meld- en Klokkenluidersregeling zijn in werking getreden per 1 december 2007 en in 
februari 2018 herzien. 

Hierbij verklaart ondergetekende zich te conformeren aan deze integriteitscode. 

Naam:   

 

Bart van As
Directeur-bestuurder
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