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1. INLEIDING 

 
 

1.1 Wat is integriteit? 
 

Van Dale geeft de volgende betekenis: 

 

 

Integriteit in-te-gri-teit, (de (v); vgl. –iteit) [1649 <Fr. Intégrité] 1 . ongeschonden toestand 2 . 

(volkenrecht) onschendbaarheid van de soevereiniteit van een staat m.betr.t. zijn gebied 3 . 

rechtschapenheid, onomkoopbaarheid, probiteit 

 

 

 

Als je zoekt op internet kom je onder andere de volgende omschrijvingen van integriteit tegen: 

 

 

“Integriteit is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu, die inhoudt dat 

die persoon eerlijk en oprecht is. De persoon is betrouwbaar, zegt wat hij/zij doet, en doet wat 

hij/zij zegt, heeft geen verborgen agenda en doet niet alsof bij het tonen van emoties. Een 

persoon met deze eigenschappen wordt integer genoemd. Een integer persoon zal zijn/haar doen 

en laten niet laten beïnvloeden door oneigenlijke zaken.” 

 

“Handhaven van algemene of professionele sociale en ethische normen en waarden, ook bij druk 

van buitenaf om hiervan af te wijken.” 

 

“Is eerlijk in het werk en het contact met anderen en hanteert daarbij zowel persoonlijk als 

zakelijk ethische maatstaven”.  

 

“Onkreukbaarheid, onomkoopbaarheid, braafheid.” 

  

 

 

1.2 Wat is de integriteitscode? 
 

In de integriteitscode worden de normen en waarden die een organisatie hanteert op het gebied 

van integriteit vastgelegd.  

De integriteitscode geldt als handvat voor de medewerkers, directie, bestuur, leden van de Raad 

van Toezicht en alle overige partijen, die namens Laurens Wonen optreden. 

De integriteitscode wordt vastgesteld door het bestuur met instemming van de 

Ondernemingsraad en met goedkeuring van de Raad van Toezicht.  

  

 

1.3 Waarom een integriteitscode? 

 

Laurens Wonen heeft als missie dat zij wil voorzien in goede betaalbare woningen voor ouderen. 

We bieden ouderen de mogelijkheid om zelfstandig te wonen in een prettige omgeving, waar zorg 

en diensten aan huis worden geleverd als zij dat wensen of nodig hebben.  

Ook vanuit deze missie vindt Laurens Wonen het belangrijk een organisatie te zijn waar integriteit 

van handelen door bedrijfsonderdelen, afdelingen en individuen centraal staat en ook door de 

buitenwereld als zodanig gezien te worden.  
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Laurens Wonen is zich bewust van haar rol in de maatschappij en haar verantwoordelijkheid naar 

alle partijen die met haar te maken hebben. Dat geven we gestalte in de manier waarop zaken 

worden gedaan en in de manier waarop we met elkaar omgaan. De integriteitscode biedt houvast 

aan de manier waarop de medewerkers, bestuurders en leden van de Raad van Toezicht van 

Laurens Wonen zich opstellen.  

 

De basis van integriteit ligt nu eenmaal bij ons gedrag, dat bepaalt hoe we zijn en hoe er over ons 

gedacht wordt, hoe we gewaardeerd worden en 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. De integriteitscode richt zich daarom vooral op de hoofdlijnen.   

 

Op basis van de in deze integriteitscode omschreven afspraken nemen wij onze 

verantwoordelijkheid naar onze huurders/klanten, stakeholders, zakenpartners, collega’s en de 

samenleving. De code dient als handleiding voor onze zakelijke beslissingen en activiteiten. De 

code geldt voor iedereen binnen onze organisatie en is zowel van toepassing op onze activiteiten 

als geheel, als op het gedrag van de individuele medewerkers. 

 

Deze integriteitscode is een openbaar document. Laurens Wonen wil op de inhoud ervan te allen 

tijde aan te spreken zijn. Daarom kunnen huurders, externe relaties en andere belanghebbenden 

de code inzien op onze website http://www.laurens.nl/voor-klanten/wonen/zelfstandig-wonen.  

De integriteitscode is ook in de vorm van een brochure bij Laurens Wonen aan te vragen. 
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2. DE INTEGRITEITSCODE 

 

 

2.1 Algemeen 
 

De medewerkers, bestuurders en leden van de Raad van Toezicht van Laurens Wonen en 

diegenen die namens Laurens Wonen handelen worden geacht elke gedraging die afbreuk doet 

aan hun integriteit achterwege te laten. Dat betekent niet alleen dat zij handelen in de geest van 

deze integriteitscode, maar ook in staat zijn om van geval tot geval risico’s en kwetsbaarheden in 

te schatten en de situatie (proberen te) vermijden waarin de schijn zich tegen hen of tegen 

Laurens Wonen zou kunnen keren. 

 

Zo zijn onze manieren: 

 

2.1.1. We dragen de verantwoordelijkheid voor ons eigen gedrag 

Wij zijn zelfstandig en in staat om de consequenties te aanvaarden van het eigen gedrag. 

Bovendien verschuilen we ons niet achter regels of collega’s.  

 

2.1.2. We stellen ons transparant op 

Wanneer een klant of collega 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 uit 

concurrentie-overwegingen de belangen van Laurens Wonen schaadt. We beschouwen een 

dergelijke interesse niet als ongewenste inmenging, maar als een verzoek om informatie. 

 

2.1.3. We houden ons aan gemaakte afspraken 

Wij maken met anderen duidelijke afspraken op basis van eerlijkheid en vertrouwen. 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. 

 

2.1.4. We vermijden ongewenste omgangvormen en gaan met respect met elkaar om 

Wij behandelen collega’s, klanten en zakelijke relaties met respect en onthouden ons van 

ongewenst gedrag, in het bijzonder van (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten en 

discriminatie. 

 

2.1.5. Bij twijfel over intenties zoeken we afstemming 

Bij twijfel aan de intenties van anderen wordt altijd afstemming gezocht met collega’s en de 

leidinggevende. Mocht het zo zijn dat de leidinggevende deel uitmaakt van het dilemma, dan 

wordt de directie of de vertrouwenspersoon1 ingeschakeld. 

 

2.1.6. We verstrekken geen informatie die de belangen van Laurens Wonen kan schaden aan 

anderen 

We zijn ons altijd bewust van de omgeving waar we ons bevinden. Het geeft bijvoorbeeld geen 

pas een voorgenomen interne reorganisatie al aan externen kenbaar te maken terwijl de eigen 

mensen nog niet op de hoogte zijn. Begrotingsbedragen per klus blijven intern.  

 

2.1.7. We gebruiken bedrijfsdiensten (telefoon, email, kopiëren) met mate voor privé doeleinden 

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. 

                                                 
1
 Zie paragraaf 2.14 
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2.1.8. 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 wordt de directie 

of de vertrouwenspersoon benaderd. 

 

 

2.2 Klanten 
 

Laurens Wonen wil proactief en ondernemend, klantgericht, professioneel en zakelijk zijn. 

Dit vereist een correcte, dienstverlenende instelling van de medewerkers in de richting van onze 

klanten. 

Klanten worden altijd met respect behandeld, ongeacht hun sekse, religie, etniciteit, seksuele 

geaardheid of politieke overtuiging.  

We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met klantinformatie. De privacy van klanten wordt 

gerespecteerd, informatie wordt deugdelijk opgeslagen en van de beschikbare kennis wordt geen 

oneigenlijk gebruik gemaakt, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

 

 

2.3 Collega’s 

 
Laurens wonen wil een prettig en veilig werkklimaat bieden. Daarbij hoort dat medewerkers 

elkaar collegiaal en met respect behandelen. Houdt rekening met de grenzen van je collega. Kijk 

kritisch naar jezelf en je eigen gedrag. Discriminatie, agressie, pesten en (seksuele) intimidatie zijn 

uit den boze en worden niet getolereerd. 

 

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. 

 

Een collega is een interne klant en dus zijn de opmerkingen bij de omgang met klanten hier ook 

van toepassing. 

 

 

2.4 Zakelijke relaties 

 

Laurens Wonen onderhoudt relaties met leveranciers en dienstverleners die voldoen aan onze 

bedrijfsethische principes. Vooral verwachten wij van hen een grote bewezen bekwaamheid op 

het gebied van kwaliteit, kosten, innovatie, betrouwbaarheid en klantgerichtheid.  

Tegelijk wil Laurens Wonen zich als partner opstellen en een eerlijke relatie onderhouden, waar 

beide partijen baat bij kunnen hebben.  

 

Laurens Wonen baseert haar beslissingen uitsluitend op weloverwogen economische criteria. Elke 

onbetamelijke beïnvloeding zal tot uitsluiting van de leverancier of dienstverlener leiden. Het 

toekennen of aanvaarden van persoonlijke voordelen is uit den boze. 

 

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 een diner na een succesvolle afronding van het werk.  
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Een fles champagne bij het tekenen van een langjarig samenwerkingsverband is erg verschillend 

van het aanbieden 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. 

 

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. 

 

 

2.5 Scheiding zakelijk en privé 

 
Om de relatie met externe relaties zuiver te houden, houdt Laurens Wonen zakelijk en privé strikt 

gescheiden. Dat zou anders verplichtingen kunnen scheppen voor zowel medewerkers, 

bestuurders en leden van de Raad van Toezicht van Laurens Wonen als voor medewerkers van 

externe relaties. 

 

Een en ander houdt in dat: 

 

- het niet toegestaan is om tot eigen voordeel of tot voordeel van familie, vrienden en 

bekenden voorrang te regelen, waar het dienstverlening van of door Laurens Wonen betreft, 

inclusief de toewijzing van woningen; 

- indien medewerkers, bestuurders en leden van de Raad van Toezicht van Laurens Wonen 

privé gebruik maken van een bedrijf of instelling waarmee Laurens Wonen zakelijke bindingen 

heeft, dit dient te gebeuren tegen marktconforme voorwaarden. Hiervan wordt melding 

gemaakt bij de leidinggevende. Medewerkers in een controlerende – of opdrachtrelatie met 

zo’n bedrijf of instelling maken privé geen gebruik ervan; 

- het niet is toegestaan dat medewerkers, bestuurders en leden van de Raad van Toezicht van 

Laurens Wonen bedrijfsmatige activiteiten uitoefenen voor eigen rekening of voor rekening 

van een derde, met behulp van eigendommen van Laurens Wonen; 

- aanwezige (waardevolle) goederen die worden aangetroffen in ontruimde woningen geen 

eigendom van Laurens Wonen of haar medewerkers zijn. 

 

 

2.6 Privé gebruik mobiele telefoon 

 
Laurens Wonen verstrekt een mobiele telefoon aan medewerkers die door de aard van hun 

functie en/of werkzaamheden regelmatig werkzaam zijn buiten kantoor. 

De mobiele telefoon is primair bedoeld voor zakelijk gebruik. De medewerker mag de mobiele 

telefoon naar redelijkheid en billijkheid incidenteel privé gebruiken. Gesprekskosten die in het 

buitenland worden gemaakt zijn voor rekening van de medewerker en worden met het salaris 

verrekend. 

 

 

2.7 Privé gebruik e-mail en internet 

 
Medewerkers zijn gerechtigd het e-mailsysteem en internetsysteem in beperkte mate voor privé 

te gebruiken, mits dit geen gevolgen heeft voor de uitoefening van de functie, zowel in tijd als 

kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden. 

Medewerkers, bestuurders en leden van de Raad van Toezicht van Laurens Wonen zijn verplicht 

om zich zowel zakelijk als persoonlijk voor wat betreft e-mail te houden aan de etiquetteregels die 

Laurens Wonen daarvoor heeft vastgesteld en verstrekt. 

Het is niet toegestaan bewust websites te bezoeken waarvan de inhoud zich verzet tegen 

algemeen aanvaarde fatsoensregels.  
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2.8 Relatiegeschenken 

 

Bij relatiegeschenken gelden de volgende regels: 

 

- geschenken tot een waarde van € 50 met een alledaags karakter zoals een pen, fles wijn, of 

een cadeaubon zijn acceptabel; 

- geschenken in vorm van geld mogen niet aangenomen worden; 

- geschenken aangeboden op het privé adres worden niet in ontvangst genomen (of retour 

gezonden). Laurens Wonen gaat ervan uit dat onze externe relaties van dit beleid op de 

hoogte zijn. Mocht desondanks de externe relatie toch een geschenk op het privé adres 

aanbieden, dan dient dit te worden gemeld aan directie. De directie zal dan via een brief 

(nogmaals) melden dat bezorging op het privé adres niet op prijs wordt gesteld; 

- Alle ontvangen geschenken worden ingeleverd bij het secretariaat en aan het eind van het 

jaar verloot onder alle medewerkers. 

 

 

2.9 Uitnodigingen van derden 

 

Bij uitnodigingen van derden voor etentjes, seminars, excursies en evenementen gelden de 

volgende regels: 

 

- de uitnodiging moet redelijk en functioneel zijn; 

- de uitnodiging moet een relatie hebben met het werk en achteraf wordt verslag gedaan aan 

de collega’s of leidinggevende; 

- voor de uitnodiging moet geen tegenprestatie worden verwacht; 

- de uitnodiging moet worden besproken met de leidinggevende; 

- de uitnodiging mag niet in strijd zijn met de gangbare fatsoensnormen en evenmin met de 

letter en geest van de integriteitscode. 

 

 

2.10 Sponsoring 

 
Laurens Wonen sponsort alleen instellingen en organisaties die zich inzetten in het belang van 

maatschappelijke functies in haar werkgebied. 

Er worden geen initiatieven gesponsord die het persoonlijke belang van een medewerker dienen 

of van een organisatie waarbinnen een medewerker op enigerlei wijze beslissingsbevoegheid 

heeft over de bestemming van sponsorgelden. 

 

 

2.11 Communicatie en informatie 

 

Iedereen die werkt voor of namens Laurens Wonen gaat zorgvuldig om met informatie over de 

organisatie en informatie over klanten en relaties. Informatie wordt goed bewaard, zodat 

onbevoegden er geen kennis van kunnen nemen. Bij het hanteren van de informatie wordt 

uiteraard de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht genomen. Oneigenlijk gebruik van de 

informatie is niet toegestaan. 

 

Verzoeken van journalisten om informatie worden doorverwezen naar de directie, of bij diens 

afwezigheid naar de manager Marketing en Communicatie van Laurens. 
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2.12 Nevenactiviteiten 

Medewerkers vervullen geen nevenfuncties die in strijd – zouden kunnen – zijn met de belangen 

van Laurens Wonen. Nevenfuncties moeten altijd bij de leidinggevende gemeld worden. 

 

 

2.13 Geheimhoudingsplicht 

Medewerkers, bestuurders en leden van de Raad van Toezicht van Laurens Wonen  zijn verplicht 

tot volledige geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke bedrijfsaangelegenheden 

voor zover dit niet in strijd is met een wettelijke plicht tot openbaarmaking. De 

geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van het dienstverband van kracht. 

 

 

2.14 Vertrouwenspersoon 

Laurens Wonen vindt integer en respectvol handelen van groot belang voor een gezonde en 

productieve werkomgeving en kwalitatieve dienstverlening. Ongezonde en ongewenste 

omgangsvormen bederven uiteindelijk de werksfeer en kunnen de gezondheid, het zelfvertrouwen 

en de prestaties van de medewerkers aantasten. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan 

pesten, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie, maar ook fraude op het werk. 

Dit kan variëren van het moeten aanhoren van misplaatste grappen en verzoeken en het moeten 

ondergaan van ongepaste aanrakingen tot fysieke bedreigingen. Onder fraude op het werk wordt 

ook verstaan het ongeoorloofd gebruik maken van bedrijfsmiddelen voor privé doeleinden. 

 

Laurens Wonen heeft bij het opstellen van de Risico-analyse in het kader van de Arbo-wet de 

directiesecretaresse, die ook een aantal taken op het gebied van personeelszaken uitvoert, 

aangewezen als vertrouwenspersoon. Daarnaast wordt de voorzitter van de Ondernemingsraad 

als plaatsvervanger aangewezen. 

 

De rol van de vertrouwenspersoon is gebaseerd op neutraliteit (geen partij kiezen en geen 

ongelijke machtsverhoudingen). Dat betekent dat de vertrouwenspersoon, naast het bieden van 

een luisterend oor (hart luchten), kan doorverwijzen naar een passende hulpverlener of 

hulpverlenende instantie (bijvoorbeeld: coach, maatschappelijk werk, juridisch adviseur, etc.) of 

zelf de medewerker kan ondersteunen bij het doorbreken van een impasse om de dialoog weer op 

gang te brengen. 

 

Het kan echter zo zijn dat een medewerker, ondanks de onafhankelijke positie en de specifieke 

rol van de vertrouwenspersoon, deze niet durft of wil aanspreken. In dat geval wordt verwezen 

naar een externe vertrouwenspersoon bij de arbodienst (Centraal Beheer Achmea). 

 

 

Ten slotte 
Wanneer een medewerker, een leverancier of een externe relatie handelt in strijd met deze 

integriteitscode, beschouwt Laurens Wonen dat als een ernstige aangelegenheid. Afhankelijk van 

de ernst van de overtreding zullen stappen worden ondernomen. Er kunnen bijvoorbeeld 

disciplinaire maatregelen tegen medewerkers worden genomen of de samenwerking met een 

leverancier of een externe relatie kan worden beëindigd. 

 

 

 

Het reglement heeft de instemming van de Ondernemingsraad, is vastgesteld in de vergadering 

van het MT d.d. 5 augustus 2010, is goedgekeurd door het bestuur d.d. 8 november 2010 en 

door de Raad van Toezicht d.d. 13 december 2010. 

Het reglement treedt in werking per 1 januari 2011.  


