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Woningstichting Den Helder is een maatschappelijke onderneming 

die wil voorzien in goed wonen. Daarbij staat het leveren van 

kwaliteit centraal. Wij leveren een breed assortiment diensten, 

maken ons sterk voor een goed leefmilieu in de wijken en buurten 

en richten ons in het bijzonder op mensen die, vanwege hun 

inkomen of om een andere reden, niet in staat zijn om zelfstandig 

in hun woonwensen te voorzien. Deze missie vormt de leidraad 

voor ons dagelijks handelen. Transparantie, professionaliteit, 

klantsturing en onafhankelijkheid staan daarbij centraal. 

 Onze organisatie staat midden in de samenleving.  Op basis van 

de in deze integriteitcode omschreven afspraken nemen wij onze 

verantwoordelijkheid naar onze huurders, woningzoekenden, 

stakeholders, leveranciers, zakenpartners, collega’s en de 

samenleving. 

De code is een handleiding voor onze zakelijke beslissingen, 

gedragingen en activiteiten, geldt voor iedereen binnen onze 

organisatie en is zowel van toepassing op onze activiteiten als 

geheel, als op het gedrag. 

Deze code geldt voor iedereen die optreedt namens de organisatie: 

medewerkers, Management Team, directieleden, bestuur en Raad 

van Commissarissen. 

Wij vinden het belangrijk dat alle betrokkenen zich aan deze code 

conformeren. 

1. Introductie 



Aan de samenleving: 

gedrag. 

relevante partijen. 

huurders in de uitvoering van onze activiteiten. 

gevolgen van onze activiteiten op de leefomgeving te 

voorkomen. Duurzaamheid is een belangrijke doelstelling in ons 

beleid en dienstverlening. 

belangen op de locaties waar wij actief zijn. 

belangen in acht. 

maatschappelijke activiteiten gebeurt dit op transparante wijze, 

waarbij de verbetering van de algemene naamsbekendheid 

voorop staat. Sponsoring vindt ook altijd plaats op basis van een 

schriftelijke overeenkomst waarin prestaties en tegenprestaties 

van sponsor en ontvanger worden vastgelegd. 

Sponsoring mag nooit bedoeld zijn om andere dan deze 

expliciet vastgelegde tegenprestaties te verkrijgen, of de indruk 

daartoe wekken. 

 2.   Onze verplichtingen als onderneming, 

 woningcorporatie en werkgever 



Aan onze huurders/cliënten: 

 organisatie zijn. Dit  vereist een correcte dienstverlenende 

 instelling in de richting van onze huurders/cliënten. 

gemaakt vanuit een onafhankelijk professioneel oordeel en onze 

objectiviteit. 

De privacy van klanten wordt gerespecteerd, informatie wordt 

deugdelijk opgeslagen en van de beschikbare kennis wordt 

geen oneigenlijk gebruik gemaakt. 

klanten.  

door blijvend te investeren in de actieve ontwikkeling van onze 

kennis en vaardigheden. 

hun afkomst, religie, etniciteit, politieke overtuiging of hun 

gedrag. Hierin passen geen verbale of non-verbale uitingen 

met een discriminerend of seksistisch karakter. Ook het gebruik 

van alcohol en drugs is ongepast. In werktijd, maar ook buiten 

werktijd spreken we met respect over onze relaties. 



Aan onze stakeholders: 

vastgelegde regels van goed bestuur conform de Governance 

code. 

op transparante wijze betrouwbare informatie over onze 

activiteiten, #nanciële situatie en prestaties. 



Aan onze medewerkers 

(incl. management team en directieleden):

Woningstichting Den Helder. Goede communicatie, 

betrokkenheid en verantwoordelijkheid zijn van cruciaal belang. 

 benutten van persoonlijke talenten aan. 

en bieden gelijke kansen op loopbaanontwikkeling, ongeacht 

achtergrond. 

geen verbale of non-verbale uitingen met een discriminerend of 

seksistisch karakter. 

 en integriteit uit te dragen.

 Wij bieden alle medewerkers gezonde en veilige 

werkomstandigheden. Zie hiervoor ons arbeidsomstandigheden



bedrijfsmiddel, dat moet  worden beschermd tegen verlies, 

schending en ongeoorloofde bekendmaking. 

van Woningstichting Den Helder, zoals innovaties, kennis, 

bedrijfsgeheimen en technische informatie. 

de daartoe bevoegde persoon publicatietoestemming geeft. 

zorgvuldige en eenduidige wijze.  

vermengen met de klantrol. 

voorwaarden en nooit met de bedoeling tot verdere verplichting. 

leveranciers van Woningstichting Den Helder altijd gemeld. 

Woningstichting Den Helder met een bedrijf een collectieve 

regeling dan wel voor alle medewerkers moet gelden. 

leverancier of concurrerende onderneming. 

die in strijd kunnen zijn met de belangen van Woningstichting 

Den Helder. 

van een medewerker dienen. Ook niet als het een organisatie/

initiatief betreft, waarbij een medewerker op enigerlei wijze 

beslissingsbevoegdheid heeft over de bestemming van 

sponsorgelden. 

3.  Onze verplichtingen als medewerkers 

van Woningstichting Den Helder 



ernstige zaak. Elk verzoek of aanbod tot omkoping wordt 

onmiddellijk gemeld aan de directie en leidt er toe dat er 

geen zaken met het bedrijf meer worden gedaan. Onder      

omkoping verstaan we het aanbieden, beloven of betalen 

aan een ander of  voordeel geven met als doel invloed uit 

te oefenen op selectieprocedures of andere overheid- of 

bedrijfsbeslissingen. 

geoorloofd om enige vorm van voordeel of voorrang in 

dienstverlening van of voor Woningstichting Den Helder  

voor onze vrienden of familieleden te regelen.

of ontvangen met de bedoeling de ontvanger te verplichten. 

Om zelfs de schijn van ongepastheid te vermijden, nemen wij 

geen giften of gunsten met een waarde van meer dan € 50,- van 

evenementen in binnen- of buitenland, staat de inhoudelijke 

afweging voorop. Wanneer dat een duidelijke meerwaarde 

oplevert voor de uitvoering van het werk, kunnen wij op 

dergelijke uitnodigingen ingaan. Ook hier geldt dat we willen 

voorkomen dat een uitnodiging door wie dan ook gedaan 

wordt met de bedoeling de ontvanger te verplichten. Deze 

zaken worden altijd vooraf gemeld.



Op sommige punten formuleren we de code in de vorm van 

concrete regels; op veel andere punten in de vorm van algemene 

gedragslijnen. Hiervoor is bewust gekozen. 

De code heeft als oogmerk dat mensen vaker en beter gaan 

interpreteren, beoordelen en afwegen. 

Deze code is weliswaar richtinggevend, maar kan geen op maat 

gesneden oplossingen bieden voor elk dilemma dat ons werk met 

onze organisatie bespreekbaar zijn; niemand hoeft ze in zijn eentje 

op te lossen! Wij hopen dat de integriteitcode een continu proces 

op gang brengt van bewustwording en dialoog. 

 goed in? 

maar ook nog eens integer overkomen? 

kan men terecht bij de naast hogere leidinggevende om 

geconstateerd ongewenst gedrag te melden. Zie hiervoor ook 

onze klokkenluidersregeling op onze website.

4. Naleving van de integriteitcode. 



Deze integriteitcode is een openbaar document. Wij willen 

op de inhoud te allen tijde aanspreekbaar zijn. Huurders, 

woningzoekenden, externe relaties en andere belanghebbenden 

kunnen de code inzien op de website van Woningstichting Den 

Helder. 

Leveranciers en bedrijven die in onze opdracht werken, worden 

geïnformeerd. Zij worden geacht van de inhoud van de code op de 

hoogte te zijn en weten dus aan welke afspraken en gedragsregels 

wij hen zullen houden. 

 Wij zorgen ervoor dat onze externe relaties van onze 

integriteitcode op de hoogte zijn en verwachten dat zij zich er 

aan houden. Wij zullen een relatie in geval van geconstateerde 

‘schending’ herinneren aan onze integriteitcode en een dossier 

bijhouden van incidenten. 
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Die vraag is niet altijd even eenvoudig te beantwoorden. Soms lijkt 

persoonlijk of emotioneel betrokken dat ik iemand anders om 

advies of hulp moet vragen? 

deze situatie betrokken zijn? 

voorpagina van de krant zou komen te staan? 

5.  Tot slot: hoe weet ik wat goed is          
om te doen? 
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Richtlijnen gebruik social media

Integriteitcode en het gebruik van Internet en Social Media

vragen bij het gebruik van social media binnen Woningstichting. 

gemakkelijk te scheiden. Om verschillende denkbeelden over het 

gebruik van social media niet te laten leiden tot misverstanden zijn  

richtlijnen geformuleerd. 

Bedenk dat…

Het gebruik van social media ‘real time’ gebeurt. Een druk 

op de knop en jouw bericht staat direct online. 

Het door jouw geplaatste bericht kan leiden tot een keten 

van ongewenste reacties.

Online informatie misschien wel eeuwig online staat. Het is 

in tekst, beeld en geluid – en niet alleen voor dat ene 

moment. 

Sociale omgangsvormen online net zo goed gelden als 

o(  ine. Respecteer degene tot wie je je richt. Cyber pesten, 

laster, beledigingen en obsceniteit zijn niet geoorloofd. De 

privacy van anderen wordt gerespecteerd.

Je zoveel mogelijk inhoudelijk dient te reageren op 

onderbouwing daarvan, vervuilt de discussie en zegt meer 

over de schrijver van de reactie dan over het stuk. Onthoud 

dat dit soort reacties ook in zoekmachine op internet naar 

boven kunnen komen.

media 



Wij  verstrekken geen vertrouwelijke en/of schadelijke 

informatie over klanten, partners of leveranciers zonder 

hun goedkeuring. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt 

tussen informatie over het product en de persoon of het 

bedrijf. 

Wij zijn extra voorzichtig bij het publiceren over, of in 

opgevatte of slecht onderbouwde stukken, kunnen direct 

nadelige gevolgen hebben voor Woningstichting Den 

Helder.

Wij  zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud die 

wij  publiceren op internet. Wij zijn ons ervan bewust dat 

wat wij publiceren voor onbepaalde tijd openbaar is, met 

gevolgen voor de privacy. 

en discussies hierover of over de raakvlakken met 

Woningstichting Den Helder is het verstandig contact te 

zoeken met de werkgever.




