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Inleiding 
In de zorg wordt regelmatig gesproken over integriteit. Een eigenschap die 

voor de hand ligt als je het over zorgverleners hebt. In de samenleving 

maar ook binnen onze organisaties hebben we te maken met normen, 

waarden en wet- en regelgeving. Toch kan er in sommige situaties twijfel 

ontstaan: is dit wel helemaal netjes? 

 
Heldere richtlijnen geven in dit soort gevallen duidelijkheid. Daarom heeft 

Care+ deze integriteitscode opgesteld. Uitgangspunt is dat we oprecht 

omgaan met onze professionals, cliënten, leveranciers en de samenleving. 

De integriteitscode geeft op praktische wijze aan wat wel en niet kan op 

basis van definities, afspraken en regels.  

 

We willen voorkomen dat de integriteitscode ‘slechts’ een papieren 

document wordt. Integer handelen moet namelijk een 

vanzelfsprekendheid zijn en blijven binnen onze organisatie.  

 

Reikwijdte  
Deze gedragscode is bedoeld voor alle professionals van Care Plus 

Stichting, hierna te noemen Care+. Dit geldt ook voor vrijwilligers en tijdelijke 

professionals zoals stagiaires en ingehuurd personeel. Iedere professional krijgt 

deze gedragscode en deze is te raadplegen in ons kwaliteitshandboek dat 

digitaal te vinden is.  

 

Doel  
Door het opstellen van de integriteitscode streeft Care+ een aantal doelen 

na, namelijk: 

• Het behouden van een prettige werk- en leefomgeving. 

• Het bestrijden en voorkomen van agressie, racisme, 

leeftijdsdiscriminatie en discriminatie in algemene zin, (seksuele) 

intimidatie. 

• Het imago van onze organisatie bewaken en behouden. 

• Het beschermen van de werknemer. 

 

Vertrouwenspersoon 
Integriteit is een onderwerp dat alle niveaus van de organisatie aangaat. 

Care+ is immers zo integer als haar professionals. Om professionals 

behulpzaam te zijn is er een onafhankelijke vertrouwenspersoon 

aangesteld. De vertrouwenspersoon biedt advies en bijstand aan elke 

professional die daarom vraagt, of het nu gaat om pesten, seksuele 

intimidatie, signaleren van ongewenst gedrag of het anoniem melden van 

vermeende misstanden. 

 

Klokkenluidersregeling 

Care+ hecht een groot belang aan integriteit. We bieden daarom elke 

professional die aan de bel trekt als het gaat om niet-integer handelen, 

bescherming. Dit is vastgelegd in de interne klokkenluidersregeling.  

 

  

Integriteitscode 
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1. Indiensttreding 

Wij streven ernaar betrouwbare, deskundige en integere professionals aan 

te stellen. Wij screenen elke nieuwe professional. Dit is een wettelijke 

verplichting (vergewisplicht). 

Voordat je bij ons in dienst treedt, doen we een screening: 

 

• We vragen je om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). 

Deze verklaring ontvangen we vóór aanvang van het 

dienstverband, maar in ieder geval vóór het verstrijken van je 

proeftijd. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden.   

• We checken je diploma’s en vergelijken deze met je CV. 

• We kunnen navraag doen bij eerdere werkgevers, mits hiervoor 

toestemming is verleend. 

 

We kunnen je tevens tijdens je dienstverband verzoeken om een recente 

VOG te overleggen. Wanneer je geen VOG kunt overleggen, dan is dit 

een reden om de arbeidsovereenkomst niet aan te gaan, te beëindigen in 

de proeftijd of te ontbinden 

 

2. Omgang met cliënten en collega’s 

Onderling respect en transparante communicatie vormen de basis voor 

omgangsvormen, zowel binnen als buiten de organisatie. Samen zijn we 

verantwoordelijk voor het goed functioneren van de organisatie. Iedere 

professional heeft specifieke taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden. De manier waarop we met elkaar omgaan is integer en 

gebaseerd op gelijkwaardigheid.  Dit betekent onder andere:   

 

• Communicatie is respectvol naar en over collega’s, cliënten en de 

organisatie. 

• Communicatie is open en pro-actief, er wordt geen informatie 

achter gehouden. 

• Je luistert, problemen zijn bespreekbaar en feedback is 

constructief.    

• We vertonen geen ongewenst gedrag, intimidatie, 

handtastelijkheid of geweld. 

• Je maakt geen onderscheid op basis van geslacht, nationaliteit, 

etniciteit, geloof, geaardheid, sekse, leeftijd of welke grond dan 

ook. 

• Leidinggevenden hebben een voorbeeldrol. 

 

2.1 Integer handelen 

Onder integer handelen verstaan wij dat iedereen zijn functie goed 

uitvoert. Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid en houdt zich aan 

de regels en afspraken die we met elkaar hebben gemaakt.  

 

2.2 Omgang met sociale media  

Tijdens en buiten werktijd wordt van je verwacht dat je verstandig en 

zorgvuldig omgaat met sociale media en wordt ervan uitgegaan dat 

je je aan onderstaande regels houdt: 
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• De privacy van cliënten, professionals en vrijwilligers van Care+ 

wordt gerespecteerd (plaats dus geen foto’s of andere 

persoonlijke informatie).  

• Je plaatst geen berichten die Care+ kunnen schaden. 

• Respecteer sociale omgangsvormen en: laster, beledigingen en 

obsceniteit zijn niet geoorloofd.  

• Wees je ervan bewust dat publicaties voor langere tijd openbaar 

zijn. Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud, die niet 

altijd gemakkelijk te verwijderen zal zijn.  

• Publiceer géén vertrouwelijke of interne informatie.  

• Bij de geringste twijfel over een publicatie of over de raakvlakken 

met Care+ is het verstandig contact te zoeken met je 

leidinggevende.  

• Je onderhoudt geen contact met cliënten via sociale media. 

• Gebruik van sociale media tijdens werktijd is niet toegestaan, mits 

noodzakelijk voor de uitvoering van je functie en afgesproken met 

je leidinggevende. 

• Neem contact op met je leidinggevende als er informatie is 

gepubliceerd die de reputatie van Care+ kan schaden, zowel bij 

reacties door anderen als door jezelf. 

• Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud die je online 

publiceert. Het beschadigen van mensen, van Care+, of het niet 

volgen van de gedragsregels kan gevolgen hebben voor de 

voortzetting van je dienstverband. 

 

3. Toegang tot locaties en omgang met bedrijfsmiddelen 

Care+ zorg zorgt voor passende toegang tot de panden. De toegang voor 

professionals tot panden is zo ingericht dat deze op basis van je taken, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden behorend bij jouw functie 

passend zijn. Sleutels worden op persoonlijke titel aan je verstrekt. Het is niet 

toegestaan om deze aan derden te geven of uit te lenen. Als je een 

sleutel verliest dan meld je dit direct bij het je leidinggevende. 

 

Om de dagelijkse werkzaamheden uit te kunnen voeren stelt Care+ 

bedrijfsmiddelen ter beschikking. Het is de bedoeling dat iedereen deze 

middelen op een verantwoorde en integere manier gebruikt en daarom 

zijn hierover afspraken gemaakt. 

3.1 Internet 

• Het gebruik van internet is gerelateerd aan het werk en is bedoeld 

voor ondersteuning bij de eigen taakuitoefening en verbetering en 

kwaliteit van het werk. 

• Het is niet toegestaan websites te bezoeken die gewelddadig, 

discriminerend , pornografisch of illegaal van aard zijn. 

• Het is niet toegestaan software of applicaties te downloaden 

zonder toestemming. 

• Privégebruik is tijdens werktijd niet toegestaan 
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3.2 E-mail 

• Het e-mailadres is het digitale visitekaartje van de professional en 

de organisatie. Bij langere afwezigheid maakt de professional 

gebruik van de afwezigheid assistent volgens de huisstijl van Care+. 

• Het is niet toegestaan gewelddadig, discriminerend of 

pornografisch materiaal via e-mail te versturen of bewust te 

ontvangen. 

• Privégebruik is niet toegestaan. 

 

3.3 Mobiele telefoons 

• Het is niet toegestaan om met de mobiele telefoons van Care+ 

privé te bellen en/of sms’en. 

• Handsfree bellen in de auto is verplicht en alleen als dit noodzakelijk 

is i.v.m. de veiligheid.  

• Verlies en schade wordt meteen gemeld. 
 

3.4 Laptops en computer 

• Het is toegestaan om laptops mee naar huis te nemen om thuis te 

werken. 

• Privégebruik is in pauzes en buiten werktijden toegestaan, met 

uitzondering van de algemene regels van internet en e-

mailgebruik.  

• Het is niet toegestaan zelf software te installeren of hardware aan 

te passen. 

• Verlies en schade wordt meteen gemeld. 
 

3.5 Auto van de zaak 

Voor professionals die een auto van Care+ ter beschikking wordt 

gesteld, gelden aparte voorwaarden en afspraken die worden 

vastgelegd in een overeenkomst.  

 

3.6 Bedrijfsauto’s  

• Tijdens het gebruik van een bedrijfsauto ben je een nette en veilige 

weggebruiker met respect voor anderen.  

• Je zorgt dat de auto er van binnen en buiten toonbaar uitziet en 

laat hem netjes en schoon achter.  

• Tijdens het gebruiken van bedrijfsauto’s worden altijd de 

kilometerregistraties bijgehouden. 

• Verkeersovertredingen en verkeersboetes zijn de 

verantwoordelijkheid van de gebruiker. Boetes, (gevolg)schade 

door eigen verantwoordelijkheid en andere kosten worden altijd 

verhaald op de overtreder. 

• Privégebruik van een bedrijfsauto is niet toegestaan. 
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  3.7 Schade of diefstal bedrijfsmiddelen en boedel 

We gaan ervanuit dat professionals zorgvuldig omgaan met de ter 

beschikking gestelde bedrijfsmiddelen en inboedel. Schade of diefstal 

wordt ten alle tijden direct gemeld aan de leidinggevende. Als 

schade of diefstal van ter beschikking gestelde 

bedrijfsmiddelen/inboedel aantoonbaar verwijtbaar is, kunnen 

maatregelen genomen worden in de vorm van terugvordering van 

gemaakte kosten of het ontzeggen van die middelen in de toekomst. 

Bij ernstiger gevallen zijn andere maatregelen denkbaar, waaronder 

het beëindigen van het dienstverband. 

Het toe-eigenen van middelen van Care+ is verboden. Bij diefstal 

doen wij aangifte. 

 

3.8 Uit dienst  

Bij uitdiensttreding worden alle ter beschikking gestelde 

bedrijfsmiddelen in goede conditie ingeleverd. De professional 

verleend hierbij zijn of haar medewerking. 

 

4. Geheimhouding en privacy 

Iedereen die bij Care+ werkt heeft een geheimhoudingsplicht. Wij gaan er 

dan ook vanuit dat iedereen zich hieraan houdt en handelt volgens het 

daarvoor opgestelde privacyreglement. 

5. Belangenverstrengeling en nevenwerkzaamheden 

Integriteit vertaalt zich onder andere in het vermijden en tegengaan van 

iedere vorm en schijn van belangenverstrengeling. 

Belangenverstrengeling, maar ook de schijn daarvan, kan leiden tot 

benadeling van Care+ en afbreuk doen aan het vertrouwen. Het is 

daarom belangrijk dat we ons houden aan de volgende afspraken:  

• Je voorkomt dat jouw belangen in conflict komt met de belangen 

van Care+ en cliënten of dat de schijn wordt gewekt dat dat het 

geval is.  

• Je voorkomt elke betrokkenheid bij handelingen die het vertrouwen 

in Care+ kan schaden. 

• Als je bij ons komt werken, moet je opgave doen van zakelijke of 

financiële   belangen in organisaties waarmee Care+ contacten 

heeft. Dit betekent dat ook alle nevenwerkzaamheden, betaald en 

onbetaald, doorgegeven worden. Als deze belangen later 

ontstaan of veranderen, dan stel je jouw leidinggevende hiervan 

op de hoogte.  

• Situaties van (vermoeden van) belangenverstrengeling bespreek je 

direct met je leidinggevende. De leidinggevende kijkt of de situatie 

moet worden gezien als belangenverstrengeling en beoordeelt 

welke maatregelen moeten worden genomen. De beoordeling 

met de gemaakte afspraken legt de leidinggevende schriftelijk vast 

en voegt deze toe aan jouw personeelsdossier.  

• Vermoed je dat er sprake is van (schijn van) 

belangenverstrengeling bij een collega, bespreek dit dan met 

diegene of meld het bij jouw leidinggevende.  

• Het voorkomen van belangenverstrengeling is de 

eindverantwoordelijkheid directeur-bestuurder. Daarom wordt de 
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directeur-bestuurder geïnformeerd over (vermeende) 

belangenverstrengelingen 

 

6. Ongewenst gedrag 

Als je vindt dat iemand grenzen overschrijdt, kan je deze persoon hierover 

feedback geven. Als dat niet helpt, is het aan de leidinggevende om te 

beoordelen of en in welke mate het gedrag onacceptabel is en een 

professional daarop aan te spreken of eventueel maatregelen te nemen. 

Afhankelijk van de aard en de ernst van de situatie wordt de professional 

door zijn leidinggevende aangesproken op zijn gedrag, toegang tot 

middelen ontzegd of gaat Care+ over tot disciplinaire maatregelen. 

 

7. Aannemen van (relatie)geschenken 
In dit hoofdstuk wordt onder geschenken verstaan: een vergoeding, 

beloning, gift, belofte of dienst, in welke vorm dan ook, die wordt 

aangeboden aan een professional. Uitnodigingen voor etentjes en 

dergelijke worden tevens gezien als geschenken. Care+ is zeer 

terughoudend in het aannemen van geschenken en giften.  

 

Als je een geschenk in natura krijgt tot € 20,- kun je dit aannemen, maar 

ben je wel verplicht een melding te maken bij je leidinggevende. Het gaat 

dan over geschenken met een eenmalig en alledaags karakter, zoals 

bijvoorbeeld een bos bloemen, een vlaai of iets soortgelijks.  

 Een geschenk in geld of een geschenk in geld of natura van meer dan € 

20,- wordt altijd melding gedaan bij het management. Vanuit het 

management zal worden beslist of het geschenk/gift acceptabel is. Of er 

wordt contact gezocht met de gever om aan te geven dat Care+ een 

dergelijk aanbod niet accepteert.  

 

8. Opdrachtverstrekking aan derden 

Het geven van opdrachten aan derden gebeurt zorgvuldig en transparant 

conform het inkoopbeleid en de bestaande procedures. Hoofdregel is dat 

geen opdrachten mogen worden gegeven aan familieleden of vrienden. 

Je neemt geen deel aan transacties met leveranciers, waarmee familie- of 

vriendschapsbanden of andere persoonlijke betrekkingen bestaan. 

 

Als Care+ gebaat is bij de opdrachtverstrekking aan een derde vanwege 

kennis, kunde of beschikbaarheid, maar dit indruist tegen de hoofdregel, 

dan dienen waarborgen aanwezig te zijn die de integriteit niet aantasten. 

Van belang is dat hierover transparantie bestaat. Ook is het belangrijk dat 

voor deze opdrachtverstrekking, voorafgaande schriftelijke goedkeuring is 

ontvangen van de Raad van Bestuur. 

9. Melden (vermoeden) van misstanden 

In het geval van het vermoeden van misstanden binnen Care+ maken de 

professionals gebruik van de geldende klokkenluidersregeling. Zolang deze 

in behandeling is melden professionals het vermoeden van misstanden 

binnen Care+ niet zonder toestemming aan derden buiten de organisatie.  
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Tot slot 

Deze code is erop gericht om integriteit van Care+ en haar professionals 

goed te borgen. Echter, kan het voorkomen dat je in een situatie terecht 

komt die niet is beschreven en waar je over twijfelt hoe te handelen. We 

vragen je dan om deze situatie direct en zoveel als mogelijk vooraf te 

bespreken met je leidinggevende of het management. Samen wordt er 

dan gezocht naar een passende handelswijze. 


