
Gedrags- en
integriteitscode WBV Reeuwijk
Algemeen:
In deze gedrags- en integriteitscode is beschreven wij hoe wij om willen gaan met onze klanten,
met onze leveranciers, met onze bedrijfseigendommen en met elkaar. Voor “oude” collega’s is
het bedoeld om af en toe eens door te bladeren en om soms weer even het geheugen op te
frissen. Voor nieuwe medewerkers is het een korte kennismaking met de omgangsvormen
binnen en buiten de organisatie. Woningbouwvereniging Reeuwijk is een lerende organisatie,
waarbij de steun en medewerking van alle medewerkers onontbeerlijk is.

Missie van Woningbouwvereniging Reeuwijk
Het doel van Woningbouwvereniging Reeuwijk is een steeds hoogwaardiger dienstverlening
bieden waarbij slagvaardig en proactief ingespeeld wordt op de veranderende wensen van de
woonconsument. Wij hebben tevreden klanten zo blijkt uit de exit enquêtes, omdat we
toegankelijk, bereikbaar en betrokken zijn. Wij werken bij Woningbouwvereniging Reeuwijk in een
prettige, collegiale en resultaatgerichte werkomgeving aan onze individuele ontwikkeling en die
van de corporatie. Meer en meer zullen bewoners vragen om verzorgd wonen. Verzorgd wonen
houdt niet op bij de voordeur. Een schone en veilige woonomgeving is net zo belangrijk. Ook
daarin zijn wij actief en werken daaraan samen met onze klanten en overige belanghebbenden.
Dit betekent voor ons het volgende:

∂ We, dat zijn wij samen met onze partners op dat gebied en de voor ons werkzame
leveranciers/aannemers, zorgen voor woningen en een woonomgeving die schoon,
heel en veilig is;

∂ we stemmen onze dienstverlening zo veel mogelijk af op individuele wensen;
∂ we onderhouden persoonlijk contact;
∂ we leveren snelle service.

De sfeer
De omvang van onze organisatie maakt dat we van elkaar weten wie we zijn en wat we doen.
Elkaar kennen maakt het mogelijk om prettig samen te werken. Op welke afdeling we ook
werken, samen vormen we Woningbouwvereniging Reeuwijk. We doen verschillende dingen,
maar het uiteindelijke doel is hetzelfde. Iedereen draagt daar op eigen wijze een steentje aan
bij. Ieder van ons heeft de verantwoordelijkheid om ideeën of wensen ter verbetering intern
aan te kaarten en met elkaar te bespreken

Competenties van medewerkers
Zonder medewerkers zou Woningbouwvereniging Reeuwijk niet bestaan en zonder tevreden
medewerkers zouden we niet dié kwaliteit kunnen leveren die we willen. Dat kan alleen in
een werkomgeving waarin medewerkers plezierig, veilig en gezond kunnen werken.
Om ons werk te kunnen doen vragen we van alle medewerkers (en leveranciers/aannemers)
een aantal zaken die we in de onderstaande competenties hebben samengevat:

∂ Maatschappelijk verantwoord handelen
Laat in besluiten en gedrag verantwoordelijkheidsgevoel voor de omgeving een rol spelen, ook
als het op de korte termijn gemakkelijker is om dat niet te doen.

∂ Integer handelen
Zorgt ervoor als verantwoordelijke erkend te worden in het eigen handelen, het handelen van
anderen onder de genomen verantwoordelijkheid én op het resultaat. Borgt de bijbehorende
bevoegdheden en middelen. Hanteert algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in het
werk, ook als de verleiding of druk om het wat minder nauw te nemen groot is. Wekt
vertrouwen in eigen eerlijkheid, integriteit en professionaliteit.



∂ Professioneel handelen
Richt de aandacht op een vlotte, efficiënte en persoonlijke service aan interne en externe
klanten; doet alles om ervoor te zorgen dat aan de behoefte van de klant wordt voldaan, draagt
kennis en informatie op een passende wijze over en doet dit alles met een positieve, krachtige
en geloofwaardige uitstraling.

Omgang met klanten

Ambassadeur
Elke medewerker is een ambassadeur en visitekaartje van de Woningbouwvereniging Reeuwijk .
Een klant die positief oordeelt over het handelen van één van ons, oordeelt tegelijk positief over
de Woningbouwvereniging Reeuwijk. Andersom is dat ook het geval. Een medewerker die een
klant niet naar behoren behandelt treft niet alleen die klant, maar ook de hele organisatie.

Fatsoen
Onze klanten behandelen we zoals we zelf behandeld willen worden: fatsoenlijk en vriendelijk.
We reageren op een vraag van een klant zoals we die zelf graag beantwoord zou willen zien.
Zijn wij niet aanwezig dan bellen wij terug en vragen niet “het zelf nog maar eens even te
proberen”. We respecteren andere levensstijlen en andere culturen. Ons persoonlijk oordeel
houden we voor onszelf en we gedragen ons professioneel. Klantgericht betekent niet dat we
alles moeten doen wat de klant van ons vraagt. Als onze persoonlijke integriteit, veiligheid of
(geestelijke) gezondheid in het gedrang komt trekken we een duidelijke grens. Dit doen we
echter fatsoenlijk en omkleed met argumenten. In zo’n geval zoeken we creatief naar een
andere oplossing om de klant te helpen.

Openheid
In beginsel houden we ons en elkaar aan afgesproken procedures en werkwijzen. Wij zullen en
kunnen dit ook uitleggen aan de klant die daarom vraagt. Maar we verschuilen ons niet achter
regels en durven andere keuzes te maken als de situatie daar om vraagt. Het spreekt voor zich
dat we dit doen in collegiaal overleg en in alle openheid.

Representatief
We letten op ons taalgebruik en op hoe we er uit zien. We gebruiken geen krachttermen. Dat
onze kleding schoon en verzorgd is spreekt voor zich.

Pers
Ter voorkoming van misverstanden verlopen de kontakten met de pers altijd via de directie.
Hij zal altijd terugkoppelen met de betrokken afdeling.

Privacygevoelige informatie
Informatie, vooral die over huurders, gebruiken we alleen in ons werk en om ons werk goed te
kunnen doen. We staan er garant voor dat gevoelige en/of persoonlijke informatie niet bij
derden terecht komt die daar niets mee te maken hebben. Wij houden ons aan de wet over de
verwerking persoonsgegevens. Maar de privacyregels mogen nooit de veiligheid van collega’s
in de weg staan!

Klachten
Klachten van klanten nemen we serieus, óók als de klacht over onszelf gaat. Elke klacht geeft
informatie over wat de klant van ons vindt, of we het er nou mee eens zijn of niet. Wij vinden
het dus altijd de moeite waard om te kijken wat wij er van kunnen leren.
Woningbouwvereniging Reeuwijk maakt per 1 januari 2019 deel uit van de Geschillencommissie
Wonen Zuid Holland. We leggen aan klanten de regeling uit of wijzen hen door middel van een
informatiebrochure op het bestaan van deze onafhankelijke geschillencommissie.



Omgang met leveranciers

Afspraken
In ons werk hebben we niet alleen te maken met bewoners als klanten, maar ook met
leveranciers als klanten. We willen voor hen een betrouwbare partner zijn met wie het goed
zaken doen is. Met onze leveranciers maken we duidelijke afspraken over de kwaliteit die wij
leveren en geleverd willen zien, over werkwijzen die we volgen, over hoe en wanneer we
betalen en over hoe we omgaan met klachten.

Professioneel
In contacten met leveranciers en aannemers handelen wij onafhankelijk, professioneel en
integer.
In het zaken doen letten we op een goede prijs/kwaliteit verhouding en geven alle betrokkenen
een gelijke kans. We voorkomen elke schijn van belangenverstrengeling en gebruiken daarbij
ons gezonde verstand.

Relatiegeschenken
We besteden tijd en aandacht aan het opbouwen en onderhouden van een goede relatie met
onze leveranciers. Naar onze overtuiging voegen persoonlijke voordelen niets toe aan een goede
werkrelatie. Het aannemen van dure geschenken of giften kan bij de gever verwachtingen
scheppen waar we niet aan willen of kunnen voldoen. We zijn ons daarvan bewust. Om die
reden nemen wij geschenken met een waarde van meer dan € 50,- niet aan. Kleine blijken van
waardering verdelen wij met alle collega’s. Verder genieten wij geen persoonlijke voordelen. Op
uitnodigingen van derden voor werkbezoeken, wedstrijden, reisjes, concerten e.d. gaan wij
uitsluitend in als deze schriftelijk aan de organisatie en de medewerker gericht zijn. Voorafgaand
aan de mogelijke acceptatie melden en verstrekken wij deze uitnodiging aan de directie .
Op consistente wijze handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in woord
en gedrag. Het daarop aanspreekbaar zijn en het aanspreken van anderen hierop. zodat een
beoordeling op mogelijke belangenverstrengeling en de besluitvorming door de dagelijkse leiding
of binnen het bestuur kan plaatsvinden.

Bestuurders en Commissarissen
In 2015 is de nieuwe Governancecode Woningcorporaties 2015 van kracht geworden.
Vanaf 1 januari 2017 is deze code aangepast en vervangt in zijn geheel de code van 2015.

Omgang met elkaar

Aanspreken
Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een goede werksfeer. We praten met elkaar in plaats
van over elkaar en we staan open voor het geven en ontvangen van kritiek.

Collegiale vervanging
Natuurlijk heeft iedereen zijn of haar eigen werk. Maar wanneer iemand afwezig is door
vakantie, ziekte of werk buiten de deur dan wel in bespreking is worden de taken en
werkzaamheden van diegenen zoveel mogelijk waargenomen door collega’s van dezelfde of van
andere afdelingen. In de waar te nemen taken en werkzaamheden wordt in onderling overleg
een prioriteit gesteld.

Omgang met collega’s
Elke medewerker moet zich veilig en prettig kunnen voelen. Opmerkingen over iemands religie,
afkomst, taal of huidskleur maken en tolereren we niet, evenmin als opmerkingen met een
seksuele ondertoon. Een grapje is geen grapje meer als dat ten koste gaat van iemand anders.
Het is daarbij niet de vraag hoe de opmerking of het grapje is bedoeld, maar hoe de ander dit
ervaart.



Vertrouwenspersoon
Medewerkers die zich op hun werkplek niet veilig voelen vanwege ongewenste
omgangsvormen door collega’s, kunnen naar een vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon geeft ondersteuning en advies en staat naast de
medewerker. Wij hebben een protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag. Bij de
vertrouwenspersoon kunnen medewerkers ook terecht voor het melden van een
vermoeden van een misstand of integriteitsschending. Hiervoor hebben wij een
meldregeling opgesteld.

Zo gaan we om met bedrijfseigendommen.

Bedrijfseigendommen
Bedrijfseigendommen gebruiken we natuurlijk voor ons werk en dat doen we
zorgvuldig en voorzichtig. Als er iets stuk gaat melden we dat. Bekeuringen zijn
voor eigen rekening wanneer er voor dienstritten gebruik wordt gemaakt van de
bedrijfsauto of een privé-auto. Voor e-mail en internet geldt dat het absoluut niet
is toegestaan om sites te bezoeken of berichten te verzenden met een racistisch,
discriminerend, pornografisch of op andere wijze een beledigend of
aanstootgevend karakter. Woningbouwvereniging Reeuwijk respecteert de privacy
van medewerkers. Alleen wanneer er aantoonbare vermoedens zijn van misbruik
of van strafbare feiten zal het gebruik van bedrijfseigendommen worden
gecontroleerd.

Privé-gebruik bedrijfseigendommen
Woningbouwvereniging Reeuwijk staat privégebruik van de bedrijfseigendommen toe als:
- de omvang en de daarmee gemoeide kosten beperkt van omvang zijn
- het de normale bedrijfsuitoefening niet belemmert
- dit in eigen tijd gebeurt

Als wij bedrijfseigendommen privé gebruiken:
- betalen wij daar alle kosten en eventuele reparaties van
- melden en vergoeden wij de eventuele schade
- zorgen wij dat ons gebruik bij anderen bekend is

Niet toegestaan privé-gebruik van bedrijfseigendommen of het niet houden aan de
afgesproken wijze van gebruik wordt aangemerkt als oneigenlijk gebruik
waartegen zal worden opgetreden.

Veilig werken
Tegen onveilig werken treden wij op of melden dat. Wij nemen op de
bouwlocaties de Arbo-voorschriften in acht. Dat geldt overigens ook voor de
medewerkers die daar in onze opdracht werken.

Werktijd
Ook werktijd is een eigendom van Woningbouwvereniging Reeuwijk. Voor het
werk dat we in die tijd leveren krijgen we een salaris terug. Daarom maken wij
afspraken met een dokter of tandarts zo mogelijk buiten werktijd.

Tot slot
De voorgaande tekst vormt de gedrags- en integriteitscode van
Woningbouwvereniging Reeuwijk. De organisatie en de sfeer waarin wij werken zijn
hierin omschreven. Wij hebben geprobeerd niet te veel regels te stellen, maar nadruk
te leggen op onze houding en gedragingen en het hebben van een eigen
verantwoordelijkheid. Houd de genoemde onderwerpen bespreekbaar en handel
ernaar. Zo vormen we samen Woningbouwvereniging Reeuwijk.
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