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1.  Inleiding 

Volgens afspraak in de governancecode woningcorporaties 2015 is heeft Patrimonium een interne 

gedrags- en integriteitscode opgesteld. De code komt op de internetsite van de corporatie. Deze 

code beschrijft de waarden en normen die medewerkers en commissarissen in acht moeten nemen. 

De integriteitscode van Patrimonium is een niet-uitputtende illustratie om te laten zien wat bij 

Patrimonium onder de integriteit van de organisatie valt. Medewerkers en commissarissen bij 

Patrimonium gedragen zich volgens de algemeen geldende waarden en normen. Deze waarden en 

normen zijn niet altijd concreet en aan verandering onderhevig.  

 

Medewerkers  

De integriteitscode is in 2009 opgesteld met een uitgebreide werkgroep van medewerkers en wordt ook 

door hen gedragen. In 2012 en 2017 is de integriteitscode bijgewerkt. De OR en de raad van 

commissarissen hebben met instemming kennis genomen van deze code. Vervolgens is de code bestuurlijk 

vastgesteld. 

 

2.  Organisatiebrede afspraken 

Medewerkers komen het best tot hun recht binnen een werkbare en betrouwbare organisatie waarin zij 

worden gestimuleerd om individueel en in teamverband optimaal te presteren. Bestuur en raad van 

commissarissen borgen dit uitgangspunt. 

 

Een werkbare organisatie vraagt helderheid over de doelen van ons bedrijf, wat onze belangrijkste 

verantwoordelijkheden zijn en welke kernwaarden leidend zijn voor ieders gedrag. Daarnaast vereist een 

betrouwbare organisatie inzet en betrokkenheid van alle medewerkers om deze doelstellingen en 

kernwaarden in het gedrag tot uitdrukking te brengen.  

 

Deze integriteitscode heeft als basis vigerende waarden en normen en dient als handleiding voor zakelijke 

beslissingen en activiteiten en geldt voor alle niveaus binnen onze organisatie. Het is zowel van toepassing 

op onze bedrijfsactiviteiten als geheel als op het gedrag van onze individuele medewerkers. De code is een 

kader om elkaar aan te spreken op zijn of haar verantwoordelijkheden om zodoende dagelijks van 

Patrimonium een werkbare, betrouwbare organisatie te maken. Dit document beschrijft de do’s en don’ts 

die met integer gedrag te maken hebben.  

 

Patrimonium vindt het belangrijk dat al haar medewerkers de integriteitscode begrijpen en naleven, zodat 

de medewerkers bij het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen hun verantwoordelijkheid nemen. Voor het 

levend houden van de code en voor naleving daarvan, is een belangrijke taak weggelegd voor de 

leidinggevenden: zij dienen hiervoor de condities te scheppen en voorbeeldgedrag te geven. 

 

Voor huurders, leveranciers en andere belanghebbenden zal op de website van Patrimonium worden 

verwezen naar de integriteitscode. De code wordt elke twee jaar geëvalueerd en indien nodig aangepast. In 

het jaarverslag wordt melding gemaakt van zaken die in het kader van deze code relevant zijn.  
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De volgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan de inhoud van de integriteitscode: 

• Uitgangspunt is dat wij belangenverstrengeling voorkomen. 

• Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Goede communicatie, betrokkenheid en 

verantwoordelijkheid zijn van cruciaal belang. We moedigen persoonlijke ontwikkeling en het 

optimaal benutten van persoonlijke talenten aan.  

• Binnen Patrimonium heeft iedere medewerker gelijke kansen op persoonlijke erkenning en 

loopbaanontwikkeling, ongeacht zijn of haar achtergrond of geloof. Dit geldt ook bij de werving van 

medewerkers. Patrimonium staat geen enkele vorm van discriminatie of intimidatie toe.  

• Patrimonium biedt haar medewerkers gezonde en veilige werkomstandigheden. Hiervoor wordt 

verder verwezen naar het arbobeleid. 

 

De (arbeids)relatie met Patrimonium geeft onze medewerkers, bestuurder en commissarissen rechten, 

maar ook plichten. Dit betekent dat sommige zaken voor hen niet met de (arbeids)relatie zijn te combineren. 

In het vervolg van deze code wordt, bij de bespreking van de verantwoordelijkheden, steeds uitgegaan van 

de medewerkers. De meeste zaken gelden natuurlijk ook voor de bestuurder en commissarissen. Waar dus 

staat ‘’medewerkers’’ moet dus ook gelezen worden bestuurder en commissarissen, tenzij voor iedereen 

duidelijk is dat alleen medewerkers worden bedoeld. 

 

Van onze relaties verwachten wij dat ze de uitgangspunten van deze code respecteren. Wanneer die 

relaties handelen namens Patrimonium treden zij op conform deze uitgangspunten. Zij zijn op de hoogte 

van de code. 

3. Het naleven van de code 

Het is de verantwoordelijkheid van alle medewerkers en commissarissen om de integriteitscode na te leven. 

Onderling stimuleren ze elkaar om de code na te leven en spreken elkaar hierop collegiaal aan.  

 

Deze code is weliswaar richtinggevend, maar kan ondanks de duidelijke formulering geen op maat 

gesneden oplossingen bieden voor elke situatie die ons werk met zich meebrengt. Belangrijk is om te 

beseffen dat moeilijke situaties of dilemma’s binnen Patrimonium bespreekbaar zijn; niemand hoeft ze 

alleen op te lossen! 

Wanneer echter twijfel ontstaat over de te kiezen handelwijze, moeten medewerkers of commissarissen de 

situatie bespreken met hun direct leidinggevende, de voorzitter van de raad van commissarissen of 

personeelszaken.  

 

Van het management wordt verwacht dat zij de naleving van de integriteitscode stimuleert en bewaakt. 

Naleving is niet vrijblijvend. Indien nodig, kan de directeur-bestuurder maatregelen nemen. Zie hiervoor ook 

paragraaf 5. 

 



 5 

4. Kernverantwoordelijkheden 

Omgang met de werkgever 

▪ Omgaan met bedrijfsmiddelen 

Onze medewerkers zijn verantwoordelijk voor zorgvuldig gebruik, bescherming en instandhouding van 

de bezittingen en bedrijfsmiddelen van Patrimonium.  

 

▪ Privé-gebruik van bedrijfsmiddelen 

Het is toegestaan om in beperkte mate gebruik te maken van bedrijfsmiddelen voor privé-doeleinden. 

Dit betreft: 

1. internet  

2. e-mail 

3. (mobiele) telefoon 

4. gebruik kopieerapparaat, printer 

5. kantoorartikelen, gereedschap, laptop etc  

 

▪ Alcoholgebruik  

Het gebruik van alcohol op het kantoor van Patrimonium of bij derden is tijdens en na werktijd niet 

toegestaan, tenzij Patrimonium dit ter gelegenheid aanbiedt (bv. Lenteborrel, jubileum medewerker, 1e 

paal, opleveringsfeestje, receptie, informatieuurtje etc.). Hierbij geldt wel dat de medewerker rekening 

houdt met het wettelijke toegestane alcoholpercentage. 

 

▪ Werktijd 

Afspraken met huisarts en tandarts maken we zoveel mogelijk buiten werktijd. 

 

Verstrekkingen 

Patrimonium verstrekt aan medewerkers of commissarissen geen leningen, financiële garanties of  

andere financiële voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid.  

Omgang met de klanten 

▪ Informatie (zie ook bijlage 1) 

Medewerkers en representanten van Patrimonium gaan zorgvuldig om met informatie over 

Patrimonium en informatie over de relaties. We handelen hierbij volgens bestaande wetgeving. 

 

▪ Klantgericht 

We behandelen onze klanten met respect, zoals we zelf ook behandeld willen worden. We zijn 

vriendelijk en beleefd. We respecteren ook dat we niet allemaal hetzelfde zijn.  

 

Bij klachten over ons handelen, mondeling dan wel schriftelijk, wijzen we de klant op de diverse 

klachtenregelingen. Jaarlijks rapporteren we in het bestuursverslag over de ontvangen klachten.  
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Omgang met leveranciers 

▪ Belangenverstrengeling 

Onze medewerkers doen schriftelijk opgave van al hun (financiële) belangen (aandelen etc.) in 

bedrijven en instellingen waarmee Patrimonium zaken doet. Dit geldt nadrukkelijk ook voor de 

belangen van familie, vrienden en bekenden die bij de zakelijke relatie een invloedrijke 

(leidinggevende) positie bekleden.  

 

Commissarissen doen schriftelijk of mondeling opgave van mogelijke belangenverstrengeling bij al hun 

activiteiten waarbij sprake kan zijn van een relatie met Patrimonium. Tijdens elk overleg met de raad 

van commissarissen staat dit onderwerp op de agenda. Daarnaast verrichten commissarissen naast 

hun taak als commissaris geen werkzaamheden voor de corporatie waarvoor zij een extra beloning 

ontvangen of in rekening brengen.  

 

▪ Geschenken, giften en kerstpakketten 

Geschenken aangeboden via Patrimonium 

Medewerkers en commissarissen van Patrimonium nemen geen geschenken of giften in geld of natura 

aan. Op deze regel gelden twee uitzonderingen: 

1. Geschenken met een waarde onder de € 25 met een alledaags karakter (bijvoorbeeld een bos 

bloemen of een fles wijn). Het is echter niet toegestaan om deze geschenken aan te nemen van 

een relatie waarmee op dat moment wordt gesproken of onderhandeld over opdrachtverlening.  

2. Alle geschenken in het kader van de kerst- en eindejaarsperiode worden ingeleverd bij Algemene 

Zaken. Deze geschenken worden onder het personeel verkocht of verloot . Bij het verkopen van 

de geschenken aan het personeel gaat de opbrengst naar een doel.  

 

Ontvangen of aangeboden persoonlijke geschenken of giften worden altijd gemeld aan de 

leidinggevende of door commissarissen bij de voorzitter van de raad van commissarissen. 

 

Geschenken aangeboden op privé-adres 

Geschenken die op het privé-adres worden bezorgd, worden te allen tijde geweigerd of retour 

gezonden (ook als deze een waarde hebben van minder dan € 25) en er wordt melding gedaan bij de 

leidinggevende. De directeur-bestuurder bericht de gever dat schenkingen op privé-adressen niet zijn 

toegestaan.  

 

 

▪ Deelname/uitnodigingen evenementen etc. 

• Uitnodigingen voor (sport)toernooien, concerten, theaterbezoek, reizen of anderszins, die niet 

direct als functioneel kunnen worden gezien, worden onderling verloot. Uitnodigingen voor 

eendaagse seminars, congressen, beurzen of lunches/diners met een voor de betrokken 

medewerker aantoonbaar functioneel karakter kunnen, met schriftelijke toestemming van de 

leidinggevende, worden geaccepteerd.  
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▪ Scheiding werk en privé 

Te allen tijde willen we de schijn van belangenverstrengeling voorkomen met betrekking tot 

privécontacten met opdrachtnemers van Patrimonium. Om geloofwaardig te blijven zijn wij 

genoodzaakt om ook met betrekking tot privégebruik van diensten van opdrachtnemers van 

Patrimonium zorgvuldigheid te betrachten.  

 

Het is niet toegestaan om gunstige voorwaarden te accepteren met als reden dat wij werkzaam zijn bij 

Patrimonium. Iedere medewerker en commissaris dient zich bewust te zijn van het beeld dat anderen 

krijgen door zijn of haar handelen. We doen geen privézaken met opdrachtnemers die het imago van 

Patrimonium kunnen beschadigen.  

 

Het heeft de voorkeur om geen gebruik te maken van opdrachtnemers van Patrimonium voor het 

verrichten van werkzaamheden in en rond de eigen woning. Kiest een medewerker er toch voor om 

opdrachtnemers van Patrimonium in te huren dan dient er voor alle werkzaamheden met een waarde 

van boven € 2.500 een reële offerte en betalingsbewijs getoond te kunnen worden als hierom 

gevraagd wordt. 

 

Deze regel geldt niet voor normale gebruikelijke dienstverlening zoals verleend door het energiebedrijf, 

KPN, kabelmaatschappij.  

 

 

▪ Gebruik eigendommen Patrimonium voor bedrijfsmatige activiteiten 

Het is niet toegestaan voor medewerkers om met behulp van eigendommen van Patrimonium 

bedrijfsmatige activiteiten uit te oefenen voor eigen rekening of voor rekening van een derde.  

Omgang medewerkers onderling 

De gewenste omgangsvormen binnen Patrimonium hebben wij onder meer in een aantal kernwaarden 

vastgelegd:  

• Neemt nieuwe collega’s direct op in de groep. 

• Beschouwt collega’s ook als klant en helpt ze goed. 

• Biedt gevraagd en ongevraagd hulp aan anderen. 

• Spreekt niet negatief over collega’s en commissarissen. 

• Gaat respectvol met collega’s om. 

• Hanteert normale omgangsvormen met collega’s, ook tijdens feestelijke bijeenkomsten. 

• Respecteert andere gewoonten en opvattingen (vallend binnen de grenzen van de Nederlandse 

wet). 

 

Klokkenluiden 

Patrimonium heeft een regeling melden vermoeden misstand of integriteitsschendig. Hierin staat voor 

medewerkers beschreven hoe medewerkers kunnen omgaan indien zij ‘’een vermoeden van een 

misstand’’ hebben. Deze regeling staat op de internetsite van Patrimonium. 
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Omgang met de maatschappij 

▪ Naleving van de wet 

Onze medewerkers zijn verplicht de wetten en voorschriften die in Nederland gelden na te leven. 

 

▪ Verdeling van schaars goed 

Bij het zoeken van een huurwoning gelden voor ons dezelfde regels als voor andere 

woningzoekenden. Medewerkers en commissarissen van Patrimonium krijgen geen voorrang of 

korting bij het kopen van een woning van Patrimonium. Voorrang bepleiten voor vrienden of familie 

voor een woning doen we niet. 

 

▪ Nevenfuncties 

Voor het verrichten van alle nevenfuncties gelden de richtlijnen uit de CAO Woondiensten (artikel 2.5). 

 

▪ Sponsoring 

Vanuit de Woningwet is sponsoring door woningcorporaties sinds 2015 niet toegestaan.  

 

▪ Informatie 

Medewerkers en commissarissen van Patrimonium gaan zorgvuldig om met informatie over 

Patrimonium en informatie over de relaties waarover zij uit hoofde van hun functie beschikken. Hierbij 

handelen we volgens de bestaande wetgeving.  

 

▪ Milieu 

Patrimonium wil de nadelige invloed van haar activiteiten op het milieu tot een minimum beperken. 

Patrimonium scheidt bijvoorbeeld actief afval en recycled lege inktcartridges. Oud papier wordt in 

speciale papiercontainers afgevoerd. We werken steeds meer digitaal en gebruiken het (brief)papier 

wat we nog gebruiken zo effectief en efficiënt mogelijk. Daarnaast heeft Patrimonium zonnepanelen op 

het dak van het kantoorpand.  

5. Sancties 

Sancties 

Een stelsel van gedragsregels is pas compleet als ook duidelijk is wat de gevolgen kunnen zijn van het niet 

naleven van deze regels. Als een medewerker de regels uit deze integriteitscode overtreedt of anderszins 

niet integer werkt, wordt dit beschouwd als plichtsverzuim. Ook gedragingen in de privé-tijd kunnen onder 

omstandigheden plichtsverzuim opleveren. Het moet dan gaan om gedrag waardoor de belangen van 

Patrimonium ernstig worden geschaad of waardoor diens integriteit voor zover deze in verband staat met 

zijn functievervulling in het geding is.  

 

De leidinggevende zal de medewerker die zich niet houdt aan de gedragsregels, hierop aanspreken. Op 

basis van de aard en de ernst van de overtreding kan de leidinggevende tot de volgende maatregelen 

besluiten: 
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• De leidinggevende kan de medewerker een mondelinge waarschuwing geven; 

• De leidinggevende laat een melding en een aantekening maken in het personeelsdossier; 

• Het ontvangen voordeel teruggeven aan de persoon of organisatie waarvan het ontvangen is; 

• De leidinggevende kan de kwestie melden aan de directeur-bestuurder, waarna deze de 

medewerker een schriftelijke waarschuwing zal geven met een aantekening in het 

personeelsdossier; 

• De leidinggevende kan besluiten tot het starten van een ontslagprocedure; 

• De directeur-bestuurder kan de medewerker op staande voet ontslaan bij diefstal en/of fraude.  

 

Van alle sancties wordt melding gedaan in het personeelsdossier. 

 

Praktijk 

Ondanks deze code en andere integriteitsmaatregelen zullen zich in de praktijk situaties kunnen voordoen 

waarin niet direct een duidelijk antwoord is te geven op de vraag of iets wel of niet door de beugel kan. Als 

een medewerker voor zo’n integriteitsvraag of moreel dilemma komt te staan, is het van het grootste belang 

dat hij hierover praat, bijvoorbeeld met zijn leidinggevende, zijn collega’s of met de directeur-bestuurder. Op 

deze manier blijft hij hier niet met het dilemma “zitten”, maar kan hij zijn eventuele ideeën toetsen aan de 

opvattingen van anderen en maakt hij zijn handelen transparant. Verder draagt hij dan bij aan het 

integriteitsbesef binnen Patrimonium.  

 

Laten we ons er bewust van zijn, dat iedereen binnen Patrimonium een onderdeel is van de sfeer en cultuur 

die er heerst. Samen zijn we hier verantwoordelijk voor. 


