
 

Integriteitcode Stichting MeerWonen 

 

Algemeen 

Stichting MeerWonen staat middenin de samenleving. We zijn er voor onze klanten, de huurders, en 

voelen voortdurend onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. De medewerkers van Stichting 

MeerWonen doen hun werk in intensieve wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. We 

hebben een taak ten dienste van de samenleving. We voeren een publiek beleid met publieke 

middelen. Onze doelgroepen en partners moeten een absoluut vertrouwen hebben in de integriteit 

van ons handelen. Maar wat betekent integriteit nu werkelijk? Het woordenboek (Van Dale) 

definieert integriteit als: “rechtschapenheid, onomkoopbaarheid, probiteit (het te-goeder-trouw-

zijn)”. Stichting MeerWonen ziet integriteit vooral als het hebben van een goed geweten. Dit 

bereiken we door open te communiceren, transparant te zijn in ons handelen en altijd meerdere 

collega’s bij belangrijke beslissingen te betrekken.  

 

Voor wie? 

Deze integriteitscode geldt voor iedereen die optreedt namens Stichting MeerWonen. Dus niet alleen 

voor medewerkers, directie, Raad van Commissarissen, maar ook voor bedrijven en instanties die 

werken in opdracht van Stichting MeerWonen. Waar in dit document gesproken wordt over ‘de 

medewerker’, wordt dus ook gedoeld op de ‘representant ‘ van Stichting MeerWonen. Wij 

verwachten zowel van onze medewerkers als onze representanten dat zij zich aan deze 

integriteitscode conformeren.  

 

We streven naar een open cultuur met heldere gedragslijnen. We kunnen makkelijk en open met 

elkaar spreken over integriteit en alles wat daarmee samenhangt. 

Op sommige punten formuleren we de code in de vorm van concrete regels; op andere punten in de 

vorm van algemene gedragslijnen. De code heeft als doel dat medewerkers  hun handelen binnen de 

specifieke context goed interpreteren, beoordelen en afwegen.  

 

Deze code is een openbaar document en staat daarom tevens op onze website 

www.alkemadebuitenlust.nl. Iedereen kan de code inzien en wij zijn te allen tijde aanspreekbaar op 

de inhoud. Hiermee voldoen we ook aan de Aedescode en de Governancecode (beide te vinden op 

www.aedesnet.nl)  

 

Integriteit van Stichting MeerWonen 

De medewerkers van Stichting MeerWonen 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 dat zij in staat zijn om van geval tot geval risico’s en kwetsbaarheden in te 

schatten en dat ze situaties vermijden waarin de schijn zich tegen hen of tegen Stichting MeerWonen 

zou kunnen keren.  

De volgende regels zijn bij Stichting MeerWonen van kracht: 

- Alle handelingen en gedragingen zijn in overeenstemming met wettelijke regels en de regels 

van Stichting MeerWonen; 



 

- Medewerkers van Stichting MeerWonen zijn zich bewust van het publieke karakter van de 

organisatie en handelen daarnaar. 

- Procedures zijn altijd zo ingericht dat bij besluiten of handelingen waarbij een grote waarde 

in het spel is, altijd meerdere medewerkers een essentiële bijdrage leveren, waarbij ieder 

verantwoordelijk is voor het integer verlopen van de handeling of de besluitvorming; 

- Integriteit heeft een duidelijke plaats in het wervingsbeleid. Aan potentiële medewerkers 

wordt duidelijk gemaakt hoe er op dit terrein bij Stichting MeerWonen wordt gewerkt; 

- Alle informatie geleverd ten behoeve van de aanstelling is juist en relevant; 

- Medewerkers van Stichting MeerWonen voeren de opgedragen taken plichtsgetrouw en 

nauwgezet uit; 

- Medewerkers stellen zich t.o.v. derden loyaal op met betrekking tot Stichting MeerWonen; 

- Informatie die ter kennis is gekomen van de medewerkers van Stichting MeerWonen wordt 

met prudentie behandeld. Informatie die vertrouwelijk, dan wel privacygevoelig of geheim 

moet worden geacht, wordt geheim gehouden tegenover anderen behoudens die personen 

aan wie de medewerker beroepshalve tot mededeling verplicht is; 

- Medewerkers van Stichting MeerWonen aanvaarden niets van derden dat voor de Stichting 

MeerWonen tot een mogelijke wederdienst of afhankelijkheid kan leiden; 

- Er worden geen schenkingen of diensten verstrekt of in ontvangst genomen van meer dan € 

50,- en daaronder uitsluitend met toestemming van de leidinggevende; 

- Aan relatie-evenementen wordt met grote terughoudendheid deelgenomen en uitsluitend 

na toestemming van de leidinggevende; 

- Activiteiten in de privésfeer die de integriteit van de medewerkers kunnen compromitteren 

worden vermeden dan wel vooraf gemeld bij de direct leidinggevende (bijv. nauwe 

privérelaties met zakenpartners van Stichting MeerWonen, privéopdrachten voor 

zakenrelaties etc.); 

- Bij Stichting MeerWonen is een intern en een extern vertrouwenspersoon aangesteld. Met 

deze vertrouwenspersonen kan iedere andere medewerker een gesprek hebben over zaken 

die zijn eigen integriteit betreffen of die van een collega. De wijze waarop de 

vertrouwenspersonen werken staat beschreven in onze klokkenluidersregeling; 

- Stichting MeerWonen wil geen verbodsorganisatie zijn en vertrouwt op de goede wil en het 

goede verstand van haar medewerkers. Niet alles kan vooraf worden bedacht. Bij twijfel 

geldt: overleg met de leidinggevende. Openheid en transparantie staan voorop. 

 

Integriteit van de toeleveranciers 

Met welke toeleveranciers willen wij geen zaken doen? 

- Bij duidelijke aanwijzingen van prijsafspraken; 

- Bij onzuiver handelen in eerdere projecten; 

- Bij onreglementaire, onzuivere benadering van medewerkers van Stichting MeerWonen; 

- Bij pogingen onreglementair deel te nemen aan aanbestedingen. 

 

Bekendmaking 



 

De integriteitscode is, evenals de klokkenluidersregeling, opgenomen in ons personeelshandboek. Dit 

handboek is in het bezit van iedere medewerker en wordt regelmatig onder de aandacht gebracht 

van medewerkers. De integriteitscode is gepubliceerd op onze website en wordt kenbaar gemaakt 

aan leveranciers en samenwerkingspartners. Door vermelding van de code in onze algemene 

voorwaarden conformeren alle zakelijke partners die opdrachten namens ons uitvoeren zich aan 

deze code. 

 

Tot slot 

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

integriteitscode, dan beschouwen wij dat als een ernstige aangelegenheid. Afhankelijk van de ernst 

van de overtreding zullen wij stappen moeten ondernemen. Deze kunnen in het uiterste geval leiden 

tot disciplinaire maatregelen tegen de medewerker in kwestie of tot het verbreken van de 

samenwerking met een externe relatie of leverancier. 

 

 


