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1. Inleiding 
 
Integriteit is een wezenskenmerk van een woningcorporatie. Het is van belang dat de 
corporatie integer gedrag vertoont. Dit om de legitimiteit van het handelen zo groot 
mogelijk te houden en om de autoriteit en rol van de corporatie in de samenleving op een 
voldoende niveau te houden. 
Wanneer de integriteit van de corporatie in het geding is, is de geloofwaardigheid in het 
geding. De integriteit is aan de orde als het optreden van de corporatie niet meer als 
onpartijdig wordt ervaren. Dit kan als gevolg van de afhankelijkheid van of binding met 
andere maatschappelijke organisaties, bedrijven of individuele personen. 
In deze code wordt geprobeerd gedragsregels aan te geven om bestuur, management en 
medewerkers - verder te noemen functionaris - enige houvast te bieden. Hierbij wordt 
uitdrukkelijk gesteld dat de gewenste integriteit niet wordt bereikt door het handhaven van 
de verschillende gedragsregels, maar dat het gaat om een grondhouding. Het gaat er dus 
om ervoor te zorgen dat iedereen in zijn werk steeds vanuit de juiste houding handelt. Dat 
men meer en eerder bij zichzelf te rade zal gaan of men kan verantwoorden dat men iets 
doet of nalaat. Men zal moeten kunnen aantonen dat men onafhankelijk is.  
Alle medewerkers van Patrimonium dienen zich te realiseren dat ze aangesproken 
kunnen worden op integer en verantwoordelijk gedrag en dat ze het goede voorbeeld 
geven.  
 
 
 
 
 



2. Aantasting integriteit 
 
Om aantasting van de integriteit in de organisatie te voorkomen, is het nodig om 
zorgvuldig om te gaan met verantwoordelijkheden en regels. Ook een goede controle van 
het personeel is van belang, alsmede inachtneming van normen en waarden door het 
bestuur en management, voldoende openheid in de besluitvorming en ervoor zorgen dat 
vermenging van functies en verantwoordelijkheden vermeden wordt. Binnen de huidige 
cultuur van de organisatie wordt hieraan aandacht besteed.  
 
In beginsel zijn bij de aantasting van de integriteit twee varianten mogelijk: 
1. Een functionaris krijgt een oneigenlijk voordeel ten behoeve van zichzelf en ten koste  
    van de organisatie waarbinnen hij werkzaam is (diefstal, misbruik van kennis of  
    bevoegdheden, fraude). 
2. Een functionaris verleent ten koste van de organisatie een voordeel aan een  
    buitenstaander, waarvoor hij van die buitenstaander een tegenprestatie ontvangt; dit  
    kan zowel op vrijwillige basis plaatsvinden (uit omkoperij of verstrengeling van  
    belangen of loyaliteiten), als op onvrijwillige basis (onder druk van chantage of dwang  
    van de buitenstaander). 
    Bij het oneigenlijke voordeel dat een buitenstaander verwerft, kan het gaan om 
    materiële zaken, zoals geld (opdrachten, aanbestedingen, afboekingen), goederen  
    (materialen, kantoorartikelen) of diensten (reparaties, woningtoewijzing). Het kan  
    uiteraard ook gaan om immateriële zaken, zoals onterecht verkregen informatie  
    (vertrouwelijke gegevens verstrekken). Verder kan het gaan om schijnbaar  
    onschuldige situaties, die door mensen in, maar vooral buiten de organisatie, weer  
    anders geïnterpreteerd kunnen worden.  
 
 

3. Integriteitbeleid Christelijke Woningstichting Patrimonium 
 
Gezien de complexiteit van dit onderwerp bestaat er bij Patrimonium op het gebied van 
integriteitbeleid de behoefte enkele uitgangspunten, richtlijnen en gedragsregels verder 
uit te werken en vast te leggen. Tot op heden is er gewerkt met beknopte regels. In het 
belang van Patrimonium maar zeker ook in het belang van iedere functionaris is het 
daarom belangrijk uit zelfbescherming een aantal afspraken helder te formuleren.  
 
3.1 Aanvaarden van geschenken. 
Volgens de code mag een geschenk worden aanvaard, mits  
- dit de waarde van ca. € 27,00 niet te boven gaat;  
- het maximaal één geschenk per relatie per jaar betreft;  
- het aanvaarden van het geschenk redelijkerwijs niet leidt tot beïnvloeding van het 

gedrag van de ontvangende functionaris met betrekking tot de relatie. 
 

Uitnodigingen voor een lunch, diner of voorstelling worden in dit kader niet gezien als 
geschenken. Dergelijke uitnodigingen kunnen worden aanvaard indien en voor zover zij 
redelijkerwijs (zie punt 4 van de richtlijnen) zijn te beschouwen als functioneel. Dat wil 
zeggen als een bijdrage aan een goede vervulling van de functie van de betrokken 
functionaris en het aanvaarden van de uitnodiging redelijkerwijs niet geacht kan worden 
het gedrag van de genodigde functionaris te beïnvloeden.  
Daarnaast is deelname van functionarissen aan excursies (punt 5 van de richtlijnen) in 
overleg met de directeur mogelijk indien en voor zover deze deelname functioneel is en 
redelijkerwijs niet geacht kan worden het gedrag van de betrokken medewerker te 
beïnvloeden. 
 
 
 



3.2 Fraude 
Het Wetboek van Strafrecht stelt frauderen, corruptie en valsheid in geschriften strafbaar. 
Het mag duidelijk zijn dat de corporatie en de functionarissen zich moeten houden aan 
de regels van het recht. Omkopingen en het accepteren van smeergeld is verboden. 
Wordt iemand in deze zin benaderd, dan dient hij/zij onmiddellijk de leidinggevende en 
directie te informeren. Dan kan de directie geëigende stappen ondernemen. 
 
3.3 Vertrouwenspersonen 
Als vertrouwenspersoon is de leidinggevende maar ook de directeur beschikbaar. Van de 
medewerker van Patrimonium die een vermoeden van een misstand heeft, wordt 
verwacht dat hij/zij een vertrouwenspersoon informeert. 
Een misstand is een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de 
dagelijkse gang van zaken binnen Patrimonium omtrent: 
a. een strafbaar feit 
b. een schending van regelgeving of beleidsregels 
c. het misleiden van justitie 
d. een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of milieu 
e. het bewust achterhouden van informatie over deze feiten. 
De verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld. 
De directie besluit vervolgens of en welke maatregelen in de concrete situatie genomen 
dienen te worden. Als het de directie betreft, besluit de voorzitter van de raad van 
commissarissen de maatregelen. De informatiegever wordt hieromtrent geïnformeerd.  
 
3.4 Melden van privéconnecties/belangenverstrengeling 
Privéconnecties van functionarissen van Patrimonium mogen geen invloed hebben op 
een goede vervulling van de functie of op onafhankelijkheid of op het vertrouwen daarin. 
Hierover worden de volgende gedragsregels afgesproken: 
• Functionaris dient privéconnecties te melden wanneer er sprake kan zijn van 

belangenverstrengeling (zakelijke relaties met Patrimonium, onderhandelingsposities 
waarbij Patrimonium partij is of wanneer schade of nadeel aan het belang van 
Patrimonium kan worden veroorzaakt). 

• De melding vindt plaats aan de direct leidinggevende of aan de directeur. 
• De melding kan op ieder moment geschieden. 
• Bij een melding zal telkens van geval tot geval worden bezien of en welke 

consequenties hieraan verbonden moeten worden.  
• De namen van de privéconnecties worden niet gepubliceerd. 
Hierbij gaat het duidelijk om vriendschappen en connecties die verder gaan dan de 
gebruikelijke persoonlijke relaties en die van invloed kunnen zijn op het functioneren 
binnen Patrimonium. De zin van het melden van deze privéconnecties is het voorkomen 
van (de schijn van) belangenverstrengeling. 
 
3.5 Risico’s bij besluitvormingsprocessen 
Bij Patrimonium heeft het accent in besluitvormingsprocessen vaak te maken met 
financiële aspecten en efficiënt handelen. 
Een belangrijk risico bij besluitvormingsprocessen is de ‘onbekende’ contractspartij. Het 
is nooit helemaal te voorkomen dat een contractspartij achteraf niet over die kwaliteiten 
blijkt te beschikken die zij vooraf aangeeft te hebben. 
Uitgangspunt is dat bij onbekende contractspartijen wordt getoetst of de wederpartij aan 
de te stellen eisen voldoet.  
 
3.6 Personeelsbeleid ten aanzien van integriteit 
De integriteit zal met regelmaat op de agenda’s van de diverse overleggen worden 
geplaatst. Tevens zal bij indiensttreding van nieuwe functionarissen ook expliciet 
aandacht worden besteed aan het thema ‘integriteit’. 
 



3.7 Gedrag op de werkplek 
Functionarissen van Patrimonium maar ook relaties die namens ons optreden of ons 
bezoeken dienen zich ervan bewust te zijn werkzaamheden te verrichten in het belang 
van de Patrimonium en haar huurders in het bijzonder. Dat betekent dat zij zich 
professioneel gedragen, kleden en verbaal en non verbaal uiten. Verbale of non-verbale 
uitingen die een discriminerende of seksistisch karakter hebben, worden niet 
geaccepteerd.  
 
3.8 Informatie  
Binnen Patrimonium wordt zorgvuldig met beschikbare informatie omgegaan. Uiteraard 
worden de normale privacyregels in acht genomen. Functionarissen van Patrimonium 
gaan zorgvuldig om met de interne en externe informaties waarover zij uit hoofde van 
hun functie beschikken. Informatie wordt deugdelijk bewaard; onbevoegden mogen er 
geen kennis van kunnen nemen. Oneigenlijk gebruik van die kennis is niet toegestaan. 
 
Deze integriteitsnota van Patrimonium is vastgesteld op 13 oktober 2009  
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
Richtlijnen aanvaarden relatiegeschenken en uitnodigingen Chr. Woningstichting Patrimonium 
 
 
1. Deze richtlijnen zijn van toepassing op alle medewerkers in dienst van Patrimonium 

 
2. Medewerkers van Patrimonium aanvaarden geen geld of geschenken (waaronder reizen en/of 

excursies) van natuurlijke of rechtspersonen, die hen dit aanbieden in het kader van de relatie 
die tussen de natuurlijke of rechtspersoon en Patrimonium bestaat of eventueel gaat bestaan. 
 

3. Geschenken. 
Uitzondering op het gestelde onder artikel 2 is mogelijk indien: 
a. een geschenk de waarde van ca € 27,00 niet te boven gaat; 
b. het maximaal één geschenk per relatie per jaar betreft; 
c. het aanvaarden van het geschenk redelijkerwijs niet leidt tot beïnvloeden van het gedrag 
van de ontvangende medewerker met betrekking tot de relatie. 
 

4. Uitnodigingen voor een lunch, diner of voorstelling worden niet beschouwd als geschenken in 
de zin van artikel 2 en 3.  
 
Bij uitnodigingen voor niet-zakelijke activiteiten zoals zeevissen, voetbalwedstrijd  zullen 
we  alleen ingaan op uitnodigingen van relaties waarmee we al enkele jaren samenwerken. 
Daarbij geldt dat als een activiteit in werktijd plaatsvindt, hiervoor ook werktijd gebruikt kan 
worden. Vindt het in vrije tijd plaats, dan kost het de medewerker vrije tijd. 
Er mogen maximaal twee dagen in een jaar worden besteed aan het onderhouden van 
relatiebeheer, dus voor niet-zakelijke activiteiten en bedrijfsbezoek. E.e.a. altijd in overleg met 
de directeur. 
 
Dergelijke uitnodigingen kunnen worden aanvaard indien en voor zover: 
a. deze redelijkerwijs zijn te beschouwen als functioneel; 
b. het aanvaarden van de uitnodiging redelijkerwijs niet geacht kan worden het gedrag van de 
genodigde medewerker te beïnvloeden. 
 

5. Deelname van medewerkers aan excursies is in overleg met de directeur mogelijk.  
 
Bedrijfsbezoek 
Het moet gaan om een bedrijf waar wij een relatie mee hebben. 
Een bedrijfsbezoek kan alleen van toepassing zijn voor degene die met het bedrijf contact 
onderhoudt. 
 
Voorwaarde is dat deze deelname functioneel is en redelijkerwijs niet geacht kan worden het 
gedrag van de betrokken medewerker te beïnvloeden.  
 

6. Inkoop materialen 
Soms komt het voor dat bij het inkopen van materiaal bij een bepaald bedrag, er een product 
gratis of tegen korting wordt bijgeleverd. Die bijgeleverde producten mogen geen eigendom 
worden van degene die de bestelling heeft gedaan. De actie dient door de relatie te worden 
vertaald in een extra korting. 
 
 



7. Korting via inkoop Patrimonium 
Medewerkers mogen ten behoeve van de aanschaf van producten voor privégebruik 
profiteren van de korting die we als bedrijf hebben bij bepaalde relaties. Voorwaarde is wel dat 
de facturering via Patrimonium loopt. 
 

8. Geschenken en richtlijnen die niet voldoen aan het gestelde onder de artikelen 3, 4 en 5 
worden geweigerd en aan de directe leidinggevende gemeld. De relatie wordt daarbij 
gewezen op het bestaan van deze richtlijn. 
 

9. Patrimonium stelt veel belang bij een imago als integere organisatie.  
Om de relatie met externe partijen zuiver te houden wordt van een duidelijke scheiding tussen 
werk en privé uitgegaan. Patrimonium wil de opdrachtgever niet vermengen met de klantrol.  
 
Dit betekent in beginsel dat medewerkers privé geen goederen of diensten afnemen van een 
bedrijf waarmee ook Patrimonium zaken doet of in het recente verleden zaken deed. Als het 
toch gebeurt, dan alleen tegen marktconforme prijzen en normale voorwaarden. Hiervan kan 
alleen worden afgeweken in het geval Patrimonium met een bedrijf een collectieve 
voordeelregeling is overeengekomen.  
Uit oogpunt van transparantie worden privétransacties met leveranciers van Patrimonium 
gemeld bij de leidinggevende.  
De opdrachtverlening door Patrimonium aan derden gebeurt zorgvuldig en transparant.  
 

10. 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 Patrimonium.  
 

11. Het is niet toegestaan dat medewerkers voor zichzelf of voor hun familie enige vorm van 
voordeel of voorrang regelen als het gaat om de dienstverlening van of namens Patrimonium.  
 

12. Medewerkers vervullen geen nevenfuncties die in strijd zijn met de belangen van 
Patrimonium. Nevenfuncties worden altijd gemeld bij de directeur. 
  

Groningen, januari 2010 
 
 

 


