
Integriteitscode Kennemer Wonen 

 

Inleiding 

Kennemer Wonen is een onderneming die midden in de samenleving staat. We zijn ons 

daarbij bewust van onze bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

De medewerkers van Kennemer Wonen doen hun werk in intensieve wisselwerking met de 

maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat onze klanten en 

onze stakeholders vertrouwen (kunnen) hebben in Kennemer Wonen als organisatie en in de 

mensen die met elkaar het gezicht van Kennemer Wonen bepalen. Dat is voor ons de reden 

om een aantal zaken vast te leggen in een integriteitscode. 

Deze integriteitscode geldt voor iedereen die optreedt namens Kennemer Wonen. Dus niet 

alleen voor medewerkers, leden van de Directie en de Raad van Commissarissen, maar ook 

voor bedrijven en instanties die werken in opdracht van Kennemer Wonen.  

Waar in dit document wordt gesproken van "de medewerker", wordt dus tevens gedoeld op 

"de representant" van Kennemer Wonen. 

 

In deze integriteitscode wil Kennemer Wonen een aantal belangen veilig stellen: het belang 

van onze klanten, het belang van onze medewerkers, het belang van Kennemer Wonen en 

het belang van de samenleving. Op sommige punten formuleren we de code in de 

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

gedragslijnen. De code heeft als doel dat medewerkers/representanten hun handelen binnen 

de specifieke context goed interpreteren, beoordelen en afwegen. Niet om deze 

verantwoordelijkheid van ze over te nemen. 

Deze integriteitscode is een openbaar document. Kennemer Wonen en haar medewerkers 

willen op de inhoud te allen tijde aanspreekbaar zijn. Huurders, woningzoekenden, 

externe relaties en andere belanghebbenden kunnen de code inzien op de website 

van Kennemer Wonen.  

Kennemer Wonen vindt het belangrijk dat alle betrokkenen zich houden aan deze code. 

Criteria en normen veranderen en ontwikkelen zich in de tijd. Kennemer Wonen hoopt vooral 

een proces op gang te brengen van bewustwording en dialoog. Schatten we de gevolgen en 

de risico's van bepaalde situaties goed in? 

Maken we daarin dezelfde afwegingen? Praten we hier voldoende over met 

elkaar? Hoe zorgen we ervoor dat we niet alleen integer handelen, maar ook nog 

eens integer overkomen? 

In het navolgende behandelen we een aantal gebieden die van belang zijn 

wanneer Kennemer Wonen het heeft over gedrag en integriteit. 

 

Algemeen 

De medewerkers van Kennemer Wonen 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 Kennemer Wonen zou kunnen keren.  

Transparantie en openheid tegenover de directe leidinggevende en collega’s zijn daarbij 

sleutelwoorden. Vuistregel is dan ook: vraag voorafgaand toestemming van je direct  

leidinggevende. 



Omgaan met klanten 
Onze klanten behandelen we altijd zoals we zelf behandeld willen worden: respectvol. We 
respecteren andere levensstijlen en andere culturen ongeacht hun afkomst, religie, etniciteit, 
politieke overtuiging, of hun gedragingen. Hierin passen geen verbale of non-verbale uitingen met 
een discriminerend of seksistisch karakter. In werktijd, maar ook buiten werktijd spreken we met 
respect over onze klanten. 
 
We letten op ons taalgebruik en op hoe we er uit zien. We gebruiken geen onnodige krachttermen. 
Dat de kleding schoon en men zelf verzorgd is, spreekt voor zich.  
 
Informatie over klanten gebruiken we alleen in ons werk en om ons werk goed te kunnen doen. 
We respecteren de wet bescherming persoonsgegevens. We staan er garant voor dat gevoelige 
en/of persoonlijke informatie over klanten niet bij mensen terecht komt die daar niets mee te 
maken hebben. Dat betekent o.a. ook dat we zakelijk bezoek zoveel mogelijk in spreekkamers 
ontvangen, bij vertrek ons bureau leeg achterlaten en gevoelige informatie goed opbergen, kasten 
dicht doen, bestanden sluiten.  
 
Klachten van klanten nemen we serieus, óók als de klacht over onszelf gaat. Elke klacht geeft 
informatie over wat de klant van ons vindt, of we het er nou mee eens zijn of niet. Het is dus altijd 
de moeite waard om te kijken wat wij er van kunnen leren. Kennemer Wonen heeft een 
klachtenreglement. We leggen aan klanten de regeling uit of wijzen hen op het bestaan hiervan.  

 

Omgaan met relaties 

In ons werk hebben we te maken met opdrachtnemers. Ook zij zijn klanten en we willen voor 

hen een betrouwbare partner zijn. Met onze opdrachtnemers maken we daarom duidelijke 

afspraken over de kwaliteit die wij leveren en de kwaliteit die wij van hen geleverd willen 

zien. Daarnaast maken we afspraken over de werkwijze die we volgen, de wijze waarop 

opdrachtnemers met onze klanten omgaan, over hoe we omgaan met klachten en over hoe 

en wanneer we betalen. Dit is vastgelegd in de Algemene Voorwaarden die Kennemer 

Wonen hanteert en voor iedere opdrachtnemer van toepassing worden verklaard. 

Alle transacties die de medewerkers aangaan, zullen op de juiste wijze 

worden vastgelegd in de administratie, conform de daarvoor geldende procedures, 

en inzichtelijk en controleerbaar zijn voor zowel de interne – als externe toezichthouders 

 

Kennemer Wonen wil  dat medewerkers privé geen goederen of diensten afnemen bij een 

bedrijf, waarmee ook Kennemer Wonen zaken doet of in het recente verleden zaken deed. 

Als dat toch gebeurt, dan alleen tegen marktconforme prijzen en normale voorwaarden. Uit 

oogpunt van transparantie worden privé-transacties met leveranciers van Kennemer Wonen 

gemeld bij de leidinggevende. 

 

Relatiegeschenken 
Een belangrijke vuistregel is “duidelijkheid en openheid”.  
Wij accepteren geen geschenken of uitnodigingen. Ofwel een nee, tenzij. De gedachte hierachter 
is dat we nooit de schijn tegen willen hebben, ook al weten we zelf dat we integer handelen. 
Niemand mag de indruk krijgen dat wij misbruik maken van onze positie in relaties waarbij de 
ander afhankelijk is van opdrachten of goodwill van ons. Zeker in deze tijd wordt erg gelet op het 
gedrag van corporaties, haar bestuurders en haar medewerkers. Daarom is het belangrijk dat wij 
niet alleen weten dat we integer handelen, maar dat we dat ook altijd en overal uitstralen. 
 
Of het nu gaat om relatiegeschenken, etentjes of uitnodigingen voor evenementen: wij doen er niet 
aan mee. Dat is de regel.  



Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen op de regel. Het kan soms lastig zijn om te beoordelen of er 
sprake is van een uitzondering. Dit wordt besproken onderling en met de leidinggevende. Samen 
bouwen we zo aan wat binnen Kennemer Wonen normaal of redelijk is.  

Omgaan met collega's 

Kennemer Wonen wil een prettig en veilig werkklimaat bieden. Daarbij hoort dat 

medewerkers elkaar collegiaal en met respect behandelen. Discriminatie, agressie, pesten 

en (seksuele) intimidatie zijn uit den boze en worden niet getolereerd. 

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

klanten hier ook van toepassing. 

• Medewerkers vervullen geen nevenfuncties die in strijd -zouden kunnen- zijn 

met de belangen van Kennemer Wonen. Nevenfuncties worden altijd gemeld bij de 

leidinggevende. 

• Het is medewerkers van Kennemer Wonen uitdrukkelijk niet toegestaan werkzaamheden te 

verrichten voor klanten of voor bedrijven waar Kennemer Wonen een relatie mee 

onderhoudt. 

 

 

Tenslotte 

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

met deze integriteitscode, dan beschouwt Kennemer Wonen dat als een ernstige 

aangelegenheid. Afhankelijk van de ernst van de 'overtreding' zal de 

leidinggevende stappen ondernemen. Deze kunnen zich uitstrekken tot 

disciplinaire maatregelen tegen medewerkers of tot het verbreken van de 

samenwerking met een externe relatie of een leverancier. 


