
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integriteitscode Zonnehuisgroep IJssel-Vecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel    : Integriteitscode Zonnehuisgroep IJssel-Vecht 

Auteur     : Joan Prummel en Saskia Voorneman 

Portefeuillehouder  : Raad van Bestuur 

Beheerder   : PO&O 

Uitgiftedatum   : 19 februari 2015 

Versiedatum   : 03 februari 2015 

Aantal pagina’s   : 7 / © Zonnehuisgroep IJssel-Vecht 

Status    : Vastgesteld RvB/MT 03-02-2015



150126 Integriteitscode Zonnehuisgroep IJssel-Vecht  Pagina 2 van 7 

INHOUDSOPGAVE 

 

1 INLEIDING 3 

1.1 Wat is een integriteitscode? 3 

1.2 Waarom een integriteitscode? 3 

1.3 Wanneer en op wie is deze code van toepassing? 3 

2 INTEGRITEITSCODE 3 

2.1 Wat mogen bewoners/cliënten van ons verwachten? 3 

2.2 Collega’s maken de werksfeer 5 

2.3 Zakelijke relaties 5 

2.4 Geschenken en uitnodigingen 5 

2.5 Sponsoring 6 

2.6 Nevenactiviteiten 6 

2.7 Bedrijfseigendommen en gebouwen 6 

2.8 Representatie 6 

2.9 Roken 7 

2.10 Ziek- en herstelmeldingen 7 

2.11 Boekhouding en documenten 7 

2.12 Geheimhouding 7 

2.13 Klokkenluidersregeling 7 

2.14 Niet naleven van de integriteitscode 7 

 



150126 Integriteitscode Zonnehuisgroep IJssel-Vecht  Pagina 3 van 7 

1 Inleiding 

 

1.1 Wat is een integriteitscode? 

In de integriteitscode worden de normen en waarden die een organisatie hanteert op het gebied 

van integriteit vastgelegd. De integriteitscode geldt als handvat voor de medewerkers, Raad van 

Bestuur, Raad van Toezicht en alle overige partijen, die namens Zonnehuisgroep IJssel-Vecht 

optreden. 

 

De integriteitscode is vastgesteld door de Raad van Bestuur met instemming van de 

Ondernemingsraad en met goedkeuring van de Raad van Toezicht. De integriteitscode is tevens 

voorgelegd aan de cliëntenraad en de vrijwilligersraad. 

 

Definities van integriteit zijn: 

- “Is eerlijk in het werk en het contact met anderen en hanteert daarbij zowel persoonlijk als 

zakelijk, ethische maatstaven”. 

- “Handhaven van algemene of professionele sociale en ethische normen en waarden, ook bij 

druk van buitenaf om hiervan af te wijken”. 

 

1.2 Waarom een integriteitscode? 

Deze integriteitscode vormt de leidraad voor het dagelijks handelen binnen de Zonnehuisgroep 

IJssel-Vecht. Het geeft weer wat onze bewoners/cliënten, hun familie/mantelzorgers maar ook alle 

collega’s van ons mogen verwachten. 

 

In ons handelen staan transparantie, professionaliteit, klantgerichtheid en het dragen van eigen 

verantwoordelijkheid centraal. Op basis van deze integriteitscode nemen wij onze 

verantwoordelijkheid naar onze bewoners/cliënten, collega’s, externe partners en de samenleving.  

 

Deze integriteitscode is een openbaar document en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht wil op de inhoud 

ervan te allen tijde aanspreekbaar zijn. Daarom is deze code voor alle belanghebbenden in te zien 

op onze website http://www.zgijv.nl. 

 

De integriteitscode is ook op papier aan te vragen en wordt verstrekt in de informatiemap voor 

onze cliënten.  

 
1.3 Wanneer en op wie is deze code van toepassing? 

De code is zowel van toepassing op onze activiteiten als geheel, als op het gedrag van de 

individuele medewerker; zijnde alle medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en leerlingen van 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht (ZGIJV) en op derden die in opdracht van ZGIJV werkzaamheden  

verrichten. Vrijwilligers worden als medewerkers gezien en zullen dan ook verder in deze code als 

zodanig aangeduid worden.  

 
 
2 Integriteitscode 

 

2.1 Wat mogen bewoners/cliënten van ons verwachten? 

Wij streven na dat onze bewoners/cliënten en hun familie/mantelzorgers merken dat wij handelen 

in de geest van ons motto:  

waar je er als mens toe doet… 

 

En zij mogen van ons betrokkenheid, waardigheid en uniciteit verwachten. 
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Bejegening 

Onze organisatie en al haar medewerkers bejegenen anderen om hen heen met respect en 

betrokkenheid. Dit ongeacht hun afkomst, religie, etniciteit, politieke overtuiging of gedrag.  

In werktijd, maar ook daarbuiten spreken we met respect over onze bewoners/cliënten en 

collega’s. Hierin passen geen verbale of non-verbale uitingen met een discriminerend of seksistisch 

karakter. 

 

Wij hechten waarde aan het transparant werken en staan open voor vragen over onze werkwijze 

en intenties. Wij vinden het belangrijk dat als er zich problemen voordoen of als er klachten zijn, 

deze spoedig te melden en in gezamenlijkheid met de betrokkenen te streven naar een oplossing. 

 

Attitude 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht wil een klantgerichte, betrouwbare en professionele organisatie zijn. 

Dit vereist een correcte dienstverlenende instelling van medewerkers richting onze bewoners/ 

cliënten en collega’s, hetgeen zich uit in een actief, luisterend, verantwoordelijk gedrag van iedere 

medewerker. We geven elkaar het goede voorbeeld en respecteren elkaars integriteit en 

professionaliteit. Wij streven naar oplossingen met een meerwaarde voor onze bewoners/cliënten 

die recht doet aan ieders uniciteit. Hierbij streeft Zonnehuisgroep IJssel-Vecht naar continue 

verbetering van de dienstverlening door blijvend te investeren in actieve ontwikkeling van kennis 

en vaardigheden van onze medewerkers. 

 

Onze medewerkers laten hun privézaken geen verstoring geven tijdens de dienstverlening en in 

contacten naar bewoners/cliënten en hun familie/mantelzorgers. 

 

Privacy 

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met gegevens van bewoners/cliënten. De privacy van 

bewoners/cliënten wordt gerespecteerd, informatie wordt deugdelijk opgeslagen en van de 

beschikbare kennis wordt geen oneigenlijk gebruik gemaakt.  

 

De werkwijze voor veilig werken met computers en softwareprogramma’s is nader beschreven en 

dient door medewerkers te worden gevolgd (regelingen zijn te vinden in het kwaliteitssysteem, o.a. 

wachtwoordgebruik en gedragscode internet en e-mailgebruik). Ook dienen medewerkers zich 

bewust te zijn van de gevolgen en reikwijdte van gebruik van social media en dienen daar in relatie 

tot het werk gepast mee om te gaan. 

 

Veiligheid 

Iedere medewerker waakt voor de eigen veiligheid en mag andere personen niet in gevaar 

brengen. De algemene voorschriften, protocollen en de aanwijzingen van leidinggevenden worden 

gevolgd. De medewerker dient alles na te laten wat de werking van de veiligheidsmaatregelen kan 

verstoren. In dat kader is het gebruik van alcohol en drugs ongepast. Bij gebruik van medicijnen 

die van invloed zijn op de rijvaardigheid of op andere wijze de concentratie aantasten voor de 

functie-uitoefening, zal de medewerker de instructies van zijn arts nauwkeurig opvolgen en zo 

nodig de bedrijfsarts raadplegen. 

 

Verder voeren de medewerkers uitsluitend de werkzaamheden uit waarvoor zij door opleiding, 

scholing en/of ervaring bevoegd, bekwaam en deskundig zijn (zie notitie ‘Onbekwaam maakt 

onbevoegd’). Ook dienen de verschillende beroepsgroepen zich te houden aan de gestelde 

beroepscodes en dat iedere medewerker handelt en functioneert conform de protocollen, 

regelingen en codes zoals deze van toepassing zijn bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. 
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In onze locaties worden op diverse plaatsen aanwijzingen gegeven hoe bij calamiteiten gehandeld 

moet worden, alsmede worden daarvoor instructies gegeven. De medewerkers zijn verplicht zich 

hiervan op de hoogte te stellen en bij calamiteiten (zoals brand en ongevallen) de aanwijzingen op 

te volgen. 

 

Om continu te blijven verbeteren verwachten we van onze medewerkers dat zij melding maken van 

fouten of verstoringen waardoor de kwaliteit van dienstverlening in gevaar komt (conform de 

notitie ‘Compliance’ , de ‘meldcode huiselijk geweld’ en regelingen ‘Melding Incident Cliënt’ en 

‘Melding Incident Medewerker, de ’procedure bij incidenten en calamiteiten’ en de ‘procedure 

uitingen van onvrede / klachtenprocedure’). 

 

Het is de medewerker toegestaan in opdracht van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht bewoners/cliënten 

in een privé-voertuig te vervoeren. Dit mag uitsluitend onder bepaalde voorwaarden (zie hiervoor 

het kwaliteitssysteem: “Rijden met cliënten”). 

 

2.2 Collega’s maken de werksfeer 

De medewerkers van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht gaan op een zorgvuldige en respectvolle wijze 

met elkaar, bezoekers en uiteraard ook met bewoners/cliënten om. Zij zorgen samen voor een 

prettig en veilig werkklimaat, staan open voor vragen en bieden elkaar hulp waar dat nodig is. 

 

Het aantasten van een prettige werksfeer door bijvoorbeeld seksuele intimidatie, discriminatie, 

agressie, pesterijen, flauwe grappen en dubbelzinnige opmerkingen of gedragingen wordt gezien 

als ongewenste omgangsvorm en wordt derhalve niet getolereerd. Hoewel de voorkeur ernaar 

uitgaat dit soort zaken eerst in de lijn op te pakken (dus eerst via eigen leidinggevende), 

beschikken wij ook over een vertrouwenspersoon (o.a. informatie vertrouwenspersoon, 

klachtenregeling en regeling Ongewenste Omgangsvormen zijn te vinden in het kwaliteitssysteem). 

Dit biedt medewerkers een uitwijkmogelijkheid indien de situatie in de lijn niet voldoende wordt 

opgepakt of niet in de lijn aangekaart kan worden. 

 

2.3 Zakelijke relaties 

Alle zakelijke relaties die Zonnehuisgroep IJssel-Vecht aangaat zijn gebaseerd op de algemene 

bedrijfs-ethische uitgangspunten. Wij willen ons als partner opstellen en een open eerlijke relatie 

onderhouden en verwachten dit ook van de andere partij. 

 

Het gunnen in offertefases is gebaseerd op inzichtelijke criteria. Het toekennen of aanvaarden van 

persoonlijke voordelen wordt niet getolereerd. Attenties vanuit zakelijke relaties kunnen uitsluitend 

worden geaccepteerd als deze het beoordelingstraject niet beïnvloeden en tevens redelijk en billijk 

zijn (het vieren van een jarenlange samenwerking met een etentje is passend, maar een reis naar 

het buitenland wordt als buitenproportioneel gezien). 

 

Om de zakelijke relaties zuiver te houden, houdt Zonnehuisgroep IJssel-Vecht zakelijk en privé 

strikt gescheiden. Dat zou anders verplichtingen kunnen scheppen die niet in het belang van onze 

bewoners/cliënten en medewerkers zijn. 

 

2.4 Geschenken en uitnodigingen 

Uitgangspunt: indien er sprake is van een geschenk, wordt er altijd een melding gemaakt bij de 

direct leidinggevende. 
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Het is mogelijk dat bewoners/cliënten (of hun familie), maar ook zakelijke relaties een geschenk 

willen geven of medewerkers willen uitnodigen voor een etentje, seminar e.d.  

Hierover is het volgende afgesproken: 

 Kleine geschenken van geringe waarde en met een alledaags karakter (tot maximaal 50 

euro) mogen worden aangenomen; 

 Geschenken in de vorm van geld mogen niet worden aangenomen; 

 Geschenken aangeboden op het privéadres mogen niet in ontvangst worden genomen; 

 Bij twijfel wordt altijd de leidinggevende geraadpleegd; 

 Uitnodigingen dienen redelijk te zijn en er mag geen tegenprestatie worden verwacht. 

Uitnodigingen dienen altijd besproken te worden met de leidinggevende en pas na 

goedkeuring kan een uitnodiging worden geaccepteerd. 

 

2.5 Sponsoring 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht sponsort alleen instellingen, doelen en organisaties die zich inzetten 

in het belang van maatschappelijke functies in haar werkgebied. Er worden geen initiatieven 

gesponsord die het persoonlijk belang van een medewerker dienen. 

 

2.6 Nevenactiviteiten 

Onze medewerkers vervullen geen nevenfuncties die in strijd –zouden kunnen– zijn met de 

belangen van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Nevenfuncties moeten altijd worden gemeld en 

geaccordeerd worden door de leidinggevende. 

 

2.7 Bedrijfseigendommen en gebouwen 

Medewerkers worden geacht zorgvuldig en correct om te gaan met de eigendommen en gebouwen 

van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Zonder toestemming van de leidinggevende is het niet 

toegestaan om goederen van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht van welke aard dan ook voor eigen 

gebruik, te leen of ter behoud, buiten Zonnehuisgroep IJssel-Vecht te brengen. 

 

De medewerker die bij indiensttreding bedrijfseigendommen voor persoonlijk gebruik ontvangt, 

zoals een laptop en/of mobiele telefoon, is hiervoor persoonlijk verantwoordelijk en zal hiermee 

zorgvuldig omgaan. Bij vermissing dient dit onmiddellijk te worden gemeld bij de leidinggevende. 

Niet ingeleverde apparatuur zal bij uitdiensttreding worden verrekend met het laatste salaris. Het 

privé gebruik van materialen, apparatuur e.d. welke eigendom zijn van Zonnehuisgroep IJssel-

Vecht, is slechts toegestaan na goedkeuring van de leidinggevende. 

 

Het gebruik van bedrijfsfaciliteiten (telefoon, e-mail, internet, kopiëren) kan in beperkte mate voor 

privé doeleinden worden gebruikt mits dit geen gevolgen heeft voor de uitoefening van de functie 

(zowel in tijd als in kwaliteit). Zo is een kopie van een privé document passend, maar het 

vervaardigen van 100 uitnodigingen voor een privé feest niet. Ook mag een medewerker de 

mobiele telefoon naar redelijkheid en billijkheid privé gebruiken, echter gesprekskosten die in het 

buitenland zijn gemaakt zijn voor rekening van de medewerker en worden met het salaris 

verrekend. Het is niet toegestaan bewust websites te bezoeken die niet passend zijn binnen de 

algemeen aanvaarde fatsoensregels en is het verboden illegale data te downloaden. De werkgever 

kan persoonsgegevens over internetgebruik, zoals tijdsbesteding en bezochte sites registreren 

en/of controleren, indien daar aanleiding toe is (zie gedragscode internet en e-mailgebruik). 

 

2.8 Representatie 

Voor sommige functies is het vereist om voor de uitoefening van de functie beschermende kleding 

te dragen. Waar geen specifieke kledingvoorschriften zijn benoemd, geldt als uitgangspunt dat de 
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medewerker zich representatief kleedt. Hieronder wordt minimaal verstaan dat kleding schoon is 

en niet aanstootgevend is uit het oogpunt van de bewoners/cliënten. 

 

2.9 Roken 

Roken is binnen en buiten de gebouwen van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht alleen toegestaan op de 

daarvoor aangewezen plaatsen. Zie notitie ‘Rookbeleid’ in het kwaliteitssysteem. 

 

2.10 Ziek- en herstelmeldingen 

Bij arbeidsongeschiktheid handelt de medewerker conform ‘het verzuimprotocol’ (opgenomen in 

het kwaliteitssysteem). 

 

2.11 Boekhouding en documenten 

Registratie, administratieve organisatie (AO) en controle van financiële transacties dienen correct 

te geschieden en de externe toets der kritiek te kunnen doorstaan, zoals dit geschiedt bij het 

afgeven van de accountantsverklaring bij de jaarrekening. Betrokkenen moeten: 

1. Ervoor zorgen dat de documenten niet bewust incorrect zijn; 

2. Geen documenten creëren die bedoeld zijn om onjuist of ongepast gedrag te verhullen; 

3. Registratie, AO en controle correct uitvoeren; 

4. Medewerking verlenen aan de externe accountantscontrole; 

5. Kennis met betrekking tot onjuiste, onnauwkeurige of in strijd met de wet zijnde 

uitspraken, documenten of transacties melden aan zijn/haar leidinggevende. 

6. Geen ongewone financiële regelingen treffen met crediteuren dan wel debiteuren, zonder 

hiervan de leidinggevende in kennis te hebben gesteld. 

 

2.12 Geheimhouding 

Alle medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem uit hoofde van zijn/haar 

functie ter kennis komt. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband. Iedere 

medewerker is verantwoordelijk voor het op een zorgvuldige wijze omgaan met vertrouwelijke 

gegevens. 

 

Alle zorgverleners en direct ondersteunende medewerkers die een directe medische zorgrelatie met 

de bewoners/cliënten hebben en daardoor moeten kunnen beschikken over alle relevante gegevens 

die noodzakelijk zijn voor onderzoek en behandeling, hebben toegang tot elektronische 

cliëntgegevens van die specifieke bewoner/cliënt. Dit geldt ook voor ondersteunende 

(administratieve) functies uitsluitend in het kader van de financiële en organisatorische afhandeling 

van onderzoeken en behandelingen. 

 

2.13 Klokkenluidersregeling 

Verwezen wordt naar de klokkenluidersregeling van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. 

 

2.14 Niet naleven van de integriteitscode 

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

integriteitscode, beschouwt Zonnehuisgroep IJssel-Vecht dat als een ernstige aangelegenheid. 

Afhankelijk van de ernst van de overtreding zullen stappen worden ondernomen. Er kunnen 

bijvoorbeeld disciplinaire maatregelen tegen medewerkers worden genomen of de samenwerking 

met een leverancier of een externe relatie kan worden beëindigd. Bij verschil van mening over 

toepassing van de integriteitscode beslist de Bestuurder. In situaties waarin de integriteitscode niet 

voorziet , beslist eveneens de Bestuurder. 


