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Inleiding 
Laurentius wil voor de medewerkers, klanten en samenwerkingspartners een professionele, 
toegankelijke en betrouwbare organisatie zijn. Dit vraagt om toezichthouders, bestuur, 
management en medewerkers die vertrouwen genieten omdat ze gedreven, deskundig en vooral 
integer zijn. 
 
Integriteit is een wezenskenmerk van een maatschappelijke organisatie als Laurentius. We zijn ons 
er terdege van bewust dat onze (geldelijke) middelen ingezet dienen te worden voor de 
doelgroepen voor wie we werken, onze huurders.  
 
Integriteit is vaak nauw verweven met geloofwaardigheid en legitimiteit. Integriteit wordt wel 
omschreven als het handelen in overeenstemming met maatschappelijke geaccepteerde waarden 
en normen in het algemeen en met de specifieke waarden en normen die gelden voor de eigen 
organisatie in het bijzonder. Hierbij houden we gewogen rekening met alle rechten en belangen van 
alle betrokkenen.  
 
Oftewel: Laurentius wil een organisatie zijn waarin toezichthouders, bestuur, management en 
medewerkers het juiste voorbeeldgedrag laten zien, hun verantwoordelijkheid aangaan om binnen 
de kaders van wet- en regelgeving een optimale bijdrage aan de organisatie, haar klanten en overige 
relaties te leveren. We zijn allemaal aanspreekbaar op ons gedrag, we luisteren goed naar de 
feedback die ons gegeven wordt, opdat deze bewustwording ook leidt tot aanpassingen in ons 
handelen en gedrag. 
 
In deze integriteitcode worden bijbehorende gedragsregels beschreven om toezichthouders, 
bestuur, management en medewerkers houvast te bieden bij integer handelen.  
 
Algemene bepalingen 
Het doel van de integriteitcode is betrokkenen duidelijkheid en houvast te bieden bij het handelen 
in de dagelijkse praktijk. De integriteitcode is er voor toezichthouders, bestuur, management en 
medewerkers. Onder medewerkers worden ook stagiaires, uitzendkrachten, extern ingehuurden etc. 
verstaan. 
 
De integriteitcode is vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 
21 oktober 2008. Op 9 december 2013 is de Integriteitscode en de Meldingsregeling geëvalueerd en 
aangepast. 
 
Aan alle medewerkers van Laurentius wordt de code persoonlijk verstrekt, daarnaast is de code 
toegankelijk via intranet. Voor klanten, stakeholders en relaties is de code toegankelijk via internet. 
 
De code bestaat uit de volgende aspecten; 

1) Goed werknemerschap 
2) Informatie 
3) Gebruik middelen organisatie 
4) Nevenactiviteiten 
5) Kleine geschenken 
6) Reageren op niet integere zaken 

  



 

 
 
1. Goed werknemerschap 
 
‘Je beseft dat je onderdeel bent van een maatschappelijke organisatie met een publieke taak op het 
terrein van wonen en leefomgeving en probeert met je handelen het vertrouwen in Laurentius te 
versterken’. 
 
Bij de uitvoering van de taken: 

- Werk je conform de wettelijke voorschriften en algemeen aanvaarde gedragsregels; 
- Ga je respectvol om met collega’s, klanten en overige relaties en spreek je met respect over 

hen, ongeacht afkomst, religie, taal, gedragingen etc.; 
- We discrimineren niet en we verlenen geen voorkeursbehandelingen; 
- Je werkt op een professionele, klantgerichte manier. Betrokkenen worden juist, tijdig en 

volledig door je geïnformeerd. Situaties waarin niet volgens de professionele normen kan 
worden gewerkt, stel je intern aan de orde. 

 
 
2. Informatie 
 
‘Je gaat binnen de organisatie en buiten je werk vertrouwelijk om met gegevens van klanten en 
overige relaties’ 
 
Informatie waarover wordt beschikt: 

- Behandel je zorgvuldig en correct. Geheime, vertrouwelijke en gevoelige (ook digitale) 
informatie berg je veilig op wanneer je de werkplek verlaten en de laptop wordt vergrendeld; 

- Je deelt de informatie intern die noodzakelijk is om collega’s goed geïnformeerd hun 
werkzaamheden te laten verrichten; 

- Gebruik je uitsluitend voor de werkzaamheden ten behoeve van de functie-uitoefening bij 
Laurentius. 

 
 

3. Gebruik middelen organisatie 
 
‘Je houdt privégebruik van middelen (telefoon, internet, kopieerapparaat en dergelijke) tot een 
minimum beperkt: het is eerder uitzondering dan regel.. Onder het verantwoord gebruik van 
middelen valt ook arbeidstijd. Je wordt geacht je taken zo effectief mogelijk uit te oefenen en in 
werktijd geen privéactiviteiten uit te voeren’ 
 
Bij het gebruik van middelen spreken we het volgende af: 

- Je neemt geen bedrijfsmiddelen mee naar huis, tenzij specifiek overeengekomen zoals bij 
de laptop en de mobiele telefoon; 

- de door Laurentius ter beschikking gestelde middelen zoals: mobiele telefoon, laptop/ 
I-pad, internet/e-mail gebruik je conform de regels die daarvoor zijn overeengekomen; 

- je declareert alleen kosten die daadwerkelijk zijn gemaakt en die noodzakelijk zijn voor de 
uitoefening van je functie. Je gebruikt hiervoor het declaratieformulier in combinatie met de 
bon/factuur en je laat dit voor akkoord tekenen door de verantwoordelijke manager; 

- Je maakt op een correcte manier gebruik van de regelingen voor het personeel, zoals deze 
zijn vastgelegd in de bedrijfseigen regeling. 

 



 

  
4. Nevenactiviteiten 
 
‘Je bent je bewust dat activiteiten die je naast je werk verricht het functioneren van de organisatie 
op één of andere manier kunnen raken. Voorbeelden hiervan zijn: bestuursfuncties, commissariaten, 
vrijwilligerswerk, een eigen bedrijf en vennoot- of aandeelhouderschap. Hierbij realiseer je je dat ook 
de perceptie en het oordeel van de buitenwereld van belang kunnen zijn.’ 
 
Ben je voornemens om naast je werk bij Laurentius ander werk te verrichten dan wel een 
nevenfunctie te bekleden dan: 

- Meld je  de voorgenomen nevenactiviteit/werkzaamheden altijd schriftelijk bij de 
verantwoordelijke manager. Je ontvangt een terugkoppeling deze wordt opgenomen in je 
personeelsdossier; 

- Je meld een bestaande activiteit meld wanneer deze het risico op schade met zich mee kan 
brengen voor de organisatie. Een voorbeeld is het actief zijn in een bewonerscomité dat 
actie voert tegen de sloop van een wijk. Dit zou schade kunnen toebrengen aan het imago 
of de geloofwaardigheid van Laurentius; 

- wees je er van bewust dat (financiële) belangen in de privé-sfeer, die direct of indirect 
gerelateerd zijn aan Laurentius, een onafhankelijke zakelijke besluitvorming in de weg 
kunnen staan of de schijn daarvan met zich mee kunnen brengen. 

 
 
5. Kleine geschenken 
Inleiding 
 
Het incidenteel aanbieden of accepteren van kleine geschenken kan onder bepaalde 
omstandigheden acceptabel zijn. Echter, als het aanbod van een geschenk vaak voorkomt 
of een aanzienlijke waarde vertegenwoordigt, dan kan het accepteren ervan de schijn 
wekken van een tegenstrijdig belang of het kan gaan om een daadwerkelijke 
belangenverstrengeling. 
 
Geschenken voegen niets toe aan de goede werkrelatie die wij met (potentiele) klanten en 
zakenrelaties nastreven. 
 
Laurentius heeft dit beleid en het reglement ontwikkeld om werknemers te helpen bij het 
nemen van de juiste beslissingen inzake het aanbieden of accepteren van kleine 
geschenken. 
 
BELEID 
De medewerkers van Laurentius weten dat (potentiele) klanten en zakenrelaties af en toe 
kleine geschenken aanbieden aan degenen met wie zij zaken doen. Het is echter belangrijk 
dat deze kleine geschenken op geen enkele manier het zakelijke beoordelingsvermogen van 
de werknemer beïnvloeden, of de schijn hiervan wekken.  
 
Van werknemers van Laurentius, inclusief inhuur, verwachten we dat zij voorzichtig zijn 
met het aannemen van kleine geschenken, ook als deze in privé of om privé redenen thuis 
worden bezorgd (huwelijk, geboorte, ziekte en overlijden).  
  



 

 
 
(vervolg) 
Richtlijnen voor het accepteren van geschenken 
Als algemene regel geldt dat werknemers kleine geschenken van (potentiele)klanten of 
zakenrelaties alleen mogen aannemen, rekening houdend met de volgende richtlijnen; 
 

A. werknemers van Laurentius behandelen alle (potentiele) klanten en zakenrelaties 
gelijkwaardig, zodat Laurentius en haar medewerkers niet in verlegenheid worden 
gebracht. Kleine geschenken hebben daarop geen enkele invloed; 

B. werknemers van Laurentius vragen nooit om geschenken; 
C. dankbaarheid van onze klanten wijzen wij nooit af; 
D. bederfelijke kleine geschenken (gebak, bloemen e.d.) blijven op kantoor van 

Laurentius en delen wij met iedereen; 
houdbare geschenken blijven ook op kantoor van Laurentius (inleveren kan bij het 
secretariaat) en verloten we aan het einde van het jaar onder alle werknemers 
(loonlijst op moment van loting); 

E. contant geld, geschenken met een waarde van meer dan € 50,- en geschenken die 
als omkoping of steekpenning worden gegeven in welke vorm dan ook, accepteren 
we nooit. 

F. werknemers worden geacht in staat te zijn blijk te geven van een correct 
beoordelingsvermogen bij het accepteren van geschenken.  

G. Kleine geschenken in privé ontvangen bij levenszaken als huwelijk, geboorte, ziekte 
en overlijden kunnen worden behouden. 

 
Regel is: nooit stiekem! 
Twijfel je? Beschouw dat als een ‘nee’! 

 
 
6. Reageren op niet integere zaken 
 
‘Je bespreekt twijfels over de integriteit van collega’s zoveel mogelijk met henzelf. Uitgangspunt is: 
we praten met elkaar en niet over elkaar. Kom je er samen niet uit, dan betrek je je leidinggevende 
er bij’ 
 
Wij zijn allemaal aanspreekbaar op ons eigen handelen en onze uitlatingen, ongeacht functie of 
hiërarchie in de organisatie. Houd er rekening mee dat collega’s en klanten je werkwijze of woorden 
anders kunnen ervaren dan je eigenlijk bedoelt. Wanneer je wordt geconfronteerd met ongewenst 
gedrag zoals pesten, discriminatie of (seksuele) intimidatie bespreek dit dan met je manager. 
Wanneer je dit niet wenselijk vindt, kun je terecht bij de externe vertrouwenspersoon integriteit & 
ongewenste omgangsvormen (I&O). 
 
Ook bij vermoedens van fraude, corruptie, gevaar voor veiligheid of milieu, of een overtreding van 
(overige) wet- en regelgeving, kun je een beroep doen op de Meldingsregeling Laurentius. Je legt de 
kwestie voor aan de externe vertrouwenspersoon integriteit & ongewenste omgangsvormen (I&O). 
Deze Meldingsregeling is net als de Integriteitscode gepubliceerd op zowel intranet als internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
NALEVING VAN DE INTEGRITEITSCODE 
 
Naleving van de code is een essentieel onderdeel van het succes van Laurentius. De code dient dan 
ook verankerd te zijn in de procedures binnen Laurentius. 
De integriteitcode is geen vrijblijvende code.  
 
Bij een overtreding van de Integriteitscode kunnen sancties volgen en/of een onderzoek door 
(bedrijfs)recherche. 
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Inleiding 
Deze meldingsregeling is verbonden aan de integriteitscode van Laurentius. De meldingsregeling is 
vastgesteld door het MT en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 21 oktober 2008. 
De regeling is in werking getreden op 21 oktober 2008. Op 9 december 2013 zijn de Integriteitscode 
en de Meldingsregeling geëvalueerd en aangepast. 
 
Aan alle medewerkers van Laurentius is de meldingsregeling verstrekt. Tevens is de regeling net als 
de integriteitscode via intra- en internet toegankelijk.  
 
 
Wie kunnen een beroep doen op de Meldingsregeling 
Iedereen die al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam is voor Laurentius en 
voor wiens werkzaamheden Laurentius verantwoordelijk is, kan een beroep doen op deze 
meldingsregeling. 
 
 
Kader meldingsregeling 
Laurentius vindt het belangrijk dat medewerkers op een adequate en veilige manier melding 
kunnen doen van eventuele vermoedens van een misstand binnen de organisatie. Het kan gaan 
om: 
 

1. een (dreigend) strafbaar feit, zoals diefstal, corruptie en valsheid in geschrifte 
2. een (dreigende) schending van (interne) regels 
3. een gevaar voor de veiligheid, gezondheid, of het milieu 
4. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen 
5. een (dreigende) verspilling van volkshuisvestingsgeld 
6. een (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van 

informatie over deze feiten 
7. fraude. 

 
Deze regeling maakt het mogelijk : 

- dat iedere medewerker (ernstige) misstanden kan melden; 
- dat alle meldingen serieus en volgens een bepaalde procedure worden behandeld; 
- dat de medewerker die de melding doet, met inachtneming van de bepalingen in deze 

regeling te goeder trouw is, op geen enkele wijze in zijn rechtspositie wordt benadeeld als 
gevolg van het melden. 

 
 
Bepalingen: 

a. van iedere medewerker wordt verwacht dat hij melding maakt van een (vermoeden van) 
een misstand. De meldende medewerker heeft recht op een vertrouwelijke behandeling van 
zijn persoonsgegevens; 

b. deze regeling is niet bedoeld voor klachten van persoonlijke aard van de medewerkers. 
Dergelijke klachten kunnen met de manager worden besproken of indien daar aanleiding 
toe is met de medewerker P&O; 

c. de medewerker die een melding maakt van (een vermoeden van) een misstand dient te 
goeder trouw te handelen; 

d. de medewerker die een melding maakt van (een vermoeden van) een misstand dient niet 
uit persoonlijke gewin te handelen; 

e. indien sprake is van bewust gedane valse meldingen, wordt een sanctie opgelegd; 
f. de medewerker die een melding maakt van (een vermoeden van) een misstand waar hij zelf 

aan heeft deelgenomen, is niet gevrijwaard van interne sancties of vervolging. Wel zal bij de 
oplegging van sancties in overweging worden genomen, dat de medewerker zelf melding 
heeft gemaakt van de misstand waaraan hij (mede)schuldig is. 



 

 
Procedure 
Bij het (vermoeden) van een misstand maak je dit eerst bespreekbaar bij je manager. Indien je dit 
niet wenselijk vindt, de omstandigheden dit niet mogelijk maken of indien de manager 
onvoldoende gehoor geeft aan de melding, meld je een (vermoeden van) een misstand bij de 
externe vertrouwenspersoon Integriteit & Ongewenst gedrag (I&O) of direct bij de directeur-
bestuurder. 
 
Je dient de melding schriftelijk en ondertekent in en de ontvanger verstrekt een schriftelijke 
ontvangstbevestiging. Is de ontvanger de vertrouwenspersoon I&O of de manager dan informeert 
hij de directeur-bestuurder over de melding en de datum waarop deze ontvangen is. 
Is de directeur-bestuurder zelf onderwerp van de melding, dan kun je de melding doen (eventueel 
met ondersteuning van de externe vertrouwenspersoon I&O) bij de voorzitter van de Raad van 
Commissarissen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen neemt dan de werkzaamheden 
van de directeur-bestuurder over zoals deze verder beschreven staan in deze meldingsregeling. 
 
Naar aanleiding van de melding start de directeur-bestuurder een voorlopig onderzoek. Van de 
melding wordt een geanonimiseerd meldingsdossier aangelegd. Alle registraties en dossier worden 
in een beveiligde omgeving gedocumenteerd. De gegevens van de melder zijn alleen bekend bij de 
directeur-bestuurder (c.q. de voorzitter van de Raad van Commissarissen). De identificatiegevens 
van de melder worden niet meegenomen in de communicatie naar derden.  
 
De directeur-bestuurder rapporteert de melding, wanneer het voorlopig onderzoek serieuze 
indicaties geeft van een mogelijke schending van interne of externe regelgeving of andere 
onregelmatigheden, aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. In deze rapportage 
worden de redenen voor verder onderzoek uiteengezet. De directeur-bestuurder beslist hoe het 
vervolgonderzoek uitgevoerd dient te worden (externe onderzoekcommissie, interne 
onderzoekscommissie, of een combinatie), na raadpleging van de manager en/of externe 
vertrouwenspersoon wanneer deze door de melder zijn betrokken bij de melding. 
 
Binnen een periode van acht weken, vanaf de ontvangst van de melding, wordt de melder door de 
directeur-bestuurder op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent de melding. 
Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid en welke acties nog worden 
ondernomen. 
 
Indien dit niet binnen acht weken mogelijk is, wordt de melder door de directeur-bestuurder 
hierover geïnformeerd en wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan 
zien. 
 
 
Rechtsbescherming 

a. De medewerker die met in achtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden 
van een misstand heeft gemeld en te goeder trouw heeft gehandeld, wordt op geen enkele 
wijze in de eigen positie benadeeld als gevolg van het melden. Hetzelfde geldt door degene 
op wie de melding betrekking heeft tot het moment waarop het tegendeel bewezen is. 

b. Represailles van collega’s ten opzichte van de melder, als gevolg van het melden, worden 
door Laurentius niet geaccepteerd en leiden te allen tijde tot sancties. Zolang de melder 
niet anders te kennen geeft wordt de door hem gewenste anonimiteit gerespecteerd. 

c. Een raadman of een vertrouwenspersoon die in dienst is van de werkgever, wordt op geen 
enkele wijze benadeeld als gevolg van het fungeren als zodanig krachtens deze regeling. 

 
  



 

 
Slotbepaling 

a. de meldingsdossiers die ongegrond zijn verklaard worden na een jaar vernietigd. Overige 
meldingsdossiers worden pas vernietigd na interne afhandeling of nadat (extern) de 
rechtsgang is doorlopen met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen. 

b. De betrokkene over wie melding is gedaan heeft, voordat een besluit over zijn positie is 
genomen, recht op inzage in het meldingsdossier (met uitzondering van de 
persoonsgegevens van de melder) om eventuele onjuistheden te corrigeren en zijn 
verdediging voor te bereiden. 

c. De meldingsregeling kan door de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen 
worden gewijzigd of ingetrokken na overleg met de ondernemingsraad van Laurentius. 

d. In de gevallen waarin de meldingsregeling niet voorziet, beslist de directeur-bestuurder, 
tenzij het de directeur-bestuurder betreft, dan beslist de voorzitter van de Raad van 
Commissarissen. 

 
 
Contactgegevens externe vertrouwenspersoon 
De Externe vertrouwenspersoon integriteit &ongewenst gedrag (I&O) wordt voor Laurentius 
vervuld door een extern en onafhankelijk adviseur van CAOP. CAOP is een onafhankelijk 
kenniscentrum dat bedrijven in de publieke sector begeleidt en adviseert onder meer op gebied van 
integriteit.  
 
Via N-adres kun je de persoonlijke contactgegevens van de vertrouwenspersoon opzoeken. 
Wanneer je zoekt op bedrijfsnaam ‘CAOP’ en daarna kijkt bij functie ‘externe vertrouwenspersoon 
Integriteit & Ongewenst gedrag’, vind je de naam en de directe  contactgegevens, te weten mobiel 
nummer en e-mailadres van de vertrouwenspersoon. 
 


