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Met zijn allen brengen we behoorlijk wat uren werkend door. Iedereen wil graag interessant werk en mooie 
opdrachten. Dat we elke keer weer voor een opdrachtgever aan het werk mogen, komt door de kwaliteit  
die we met elkaar leveren, het plezier dat we uitstralen en door de goede naam die we al jaren hebben. Dit  
willen we graag zo houden. Maar we zien ook dat een fout of kleine misstap dankzij sociale media  
bijvoorbeeld, heel snel heel groot kan worden en onze goede naam serieus schade kan toebrengen.  
Daarom is deze gedragscode. Het helpt ons bewust te houden hoe we ons met elkaar gedragen en dat het  
belangrijk is om hier het gesprek over te voeren.  

Inhoudsopgave 
1. Waarom is fatsoenlijk zaken doen belangrijk? 
2. We zijn betrouwbaar en integer, we handelen in het beste belang van het bedrijf 
3. We beschermen de eigendommen van onze organisatie en gaan zorgvuldig om met eigendommen 

van onze klanten en leveranciers 
4. We selecteren onze relaties zorgvuldig 
5. We erkennen onze maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid 
6. We houden ons aan deze gedragscode 
7. Praat met elkaar en meld bij twijfel 

Waarom is fatsoenlijk zaken doen belangrijk? 
Jij en jouw collega’s zijn zeer waardevol voor het bedrijf. De manier waarop jullie je werk doen en de wijze 
waarop jullie je gedragen is een van de redenen dat opdrachtgevers zaken met ons willen doen. 
Opdrachtgevers verwachten dat we ons goed gedragen. Bijvoorbeeld dat we ons houden aan wet- en 
regelgeving, eerlijk zaken doen en met elkaar in gesprek gaan als we zien dat iets niet goed gaat. Dat doen 
we dan ook. We gedragen ons vooral goed omdat we dit zelf heel belangrijk vinden. We zijn 
verantwoordelijk voor de goede reputatie van ons bedrijf en beschermen deze.  
 
Ons succes is niet alleen gebaseerd op onze prestaties, maar ook op de manier waarop we deze bereiken. 
Deze gedragscode vertelt wat het bedrijf als werkgever van ons verwacht. Het beschrijft wat we van elkaar 
verwachten. Niet alleen in het algemeen, maar vooral ook in situaties waarin jouw acties effect hebben op 
de reputatie van het bedrijf. Je houdt je aan deze gedragscode omdat we ons houden aan wet- en 
regelgeving én omdat dit belangrijk is voor het behouden van onze goede naam en reputatie. Een goede 
reputatie zorgt dat we mooie opdrachten krijgen en daarmee interessant werk voor jou. 
 
We streven om in alle situaties ethisch en integer te handelen, waarbij we respect hebben voor ieders 
individuele rechten. Met andere woorden: je denkt na over wat je doet en probeert het goede te doen. 
Deze gedragscode is verplicht voor alle bedrijven die onder OMDUS Groep vallen, hun medewerkers en 
derde partijen die handelen voor of namens het bedrijf. 
 
We vragen je deze gedragscode aandachtig te lezen en je hiernaar te gedragen in je dagelijkse werk. Deze 
gedragscode is opgenomen in het personeelshandboek van jouw bedrijf. Juist handelen is niet altijd 
eenvoudig of duidelijk, wel noodzakelijk. Als je twijfelt over hoe je je in een bepaalde situatie moet 
gedragen, praat er dan openlijk over en vraag advies. Aan je leidinggevende, iemand van P&O  of aan de 
interne of externe vertrouwenspersoon. Op intranet: Mijn De Variabele (devariabele.welder.nl) is terug te 
vinden wie dit zijn en hoe je hen kan bereiken. 
 
Rolf Rüthers 
Wout Lamers 
Erik Mulders 
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We zijn betrouwbaar en integer, we handelen in het beste belang van het bedrijf 
Iedereen wil interessant werk en leuke opdrachten. Dit kan alleen als we onze goede naam in stand 
houden. Hier kan jij een grote bijdrage aan leveren. 
 
Houden aan wet- en regelgeving 
Klanten, bewoners, partners, medewerkers en andere stakeholders vertrouwen erop dat we ons 
consequent aan wet- en regelgeving, afgesproken codes én normeringen houden. Denk hierbij aan 
privacywetgeving, deze gedragscode of bijvoorbeeld de normering die gaat over veilig werken. Er is veel 
wetgeving waar we ons aan moeten houden. We zorgen dat we ons aan deze wetgeving houden door dit 
op te nemen in onze werkprocessen. Door je werkproces goed te volgen, weet je aan welke afspraken je 
moet voldoen. We voeren audits uit, zodat we bewust zijn en blijven van risico’s die we lopen en zaken die 
we moeten oplossen. Uiteindelijk zorgt ons eigen gedrag of we ons goed aan alle afspraken houden. 
 
We vermijden belangenverstrengeling 
Er is sprake van een belangenverstrengeling als er tegengestelde belangen zijn, bijvoorbeeld zakelijke 
belangen die tegengesteld zijn aan de privébelangen. Je raakt het belang van de organisatie bijvoorbeeld 
door als ZZP’er (dus voor eigen rekening) voor een klant van het bedrijf te gaan werken, terwijl je ook in 
dienst bent van de organisatie. Met een besluit voor het ene belang komt het andere belang in het geding. 
Heb je nevenactiviteiten, vertel dit dan aan je leidinggevende. Zodat we met elkaar afstemmen wat wel kan 
en wat niet.  
 
Een schijn van belangenverstrengeling kan al net zo schadelijk zijn voor onze reputatie als een echt 
belangenconflict. Als je in een situatie komt waarin iemand kan denken dat jouw handeling, beslissing of 
verklaring tot doel heeft een ongepast voordeel te behalen, dan bespreek je dit direct met je 
leidinggevende.  
 
Biedt bijvoorbeeld geen etentje aan iemand aan als deze persoon voor een klant werkt waar bijvoorbeeld 
een tenderprocedure loopt. Ook al wil je de afspraak alleen maar maken om bij te praten. De schijn van 
belangenverstrengeling kan ervoor zorgen dat we uitgesloten worden van de tender en zelfs van andere 
werken in de toekomst. Word je op de man af gevraagd door een collega of klant om een etentje aan te 
bieden of iets anders, bespreek dit dan met je leidinggevende zodat we samen zorgen voor een gepaste 
reactie.  
 
We doen eerlijk zaken (mededinging) 
Als we zaken doen met concurrenten en klanten, dan zorgen we dat hoe we handelen in overeenstemming 
is met de wet. We maken geen afspraken met concurrenten over bijvoorbeeld prijzen, marktverdeling, 
leveringscondities. We doen niet mee- en wekken zelfs niet de schijn van mee doen- aan samenspanning of 
kartelvorming. We werken bij bijna al onze klanten volgens de RGS methode. We houden ons aan de 
“gedragscode mededinging voor deelname aan methode resultaatgericht samenwerken (RGS)” Deze 
gedragscode is terug te vinden op de kennisbank op intranet: Mijn De Variabele (devariabele.welder.nl).   
Deze gedragscode benoemt veel voorbeelden en is duidelijk over wat wel en niet mag. Een opdrachtgever 
moet bijvoorbeeld zelf de werkgebieden verdelen. Onderling afspraken maken over wie welk werkgebied 
krijgt, mag niet. Ook niet als de opdrachtgever hierom vraagt.  
 
Zakelijke relaties met familie en vrienden 
Als organisatie houden we het liefst zakelijk en privé relaties gescheiden. Toch komt het soms bij elkaar 
doordat een relatie op het werk ontstaat, een vriend of familielid bij een klant werkt of vriendschappen die 
op het werk ontstaan.  
Als privé en zakelijk bij elkaar komen, meldt dit dan bij je leidinggeven of bij P&O . Met elkaar kijken we of 
het mogelijk is om je rol onafhankelijk te blijven invullen en of het schadelijk kan zijn voor de reputatie van 
het bedrijf. We kijken met elkaar wat de situatie is om te zorgen voor een passende oplossing. 
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We vinden melden en een gesprek over de situatie belangrijk, zodat we belangenverstrengeling of 
machtsmisbruik voorkomen en we met elkaar het gesprek voeren wat een relatie betekent voor je 
collega’s.  
 
Geschenken, giften en uitnodigingen voor niet zakelijke activiteiten 
Relatiegeschenken worden uitgewisseld om de goede verstandhouding te verstevigen. Net als 
uitnodigingen voor niet zakelijke activiteiten. De schijn moet worden vermeden dat ze als tegenprestatie 
voor een bepaalde dienst worden gezien.  
 
Geef of krijg je een geschenk (bijvoorbeeld geld, cadeaus, etentje), vraag je dan af of dit de 
onafhankelijkheid of vrijheid van jou of de ontvanger aantast. Het mag niet de indruk wekken dat dit een 
tegenprestatie is voor een bepaalde dienst. Als het wel deze indruk wekt of een waarde heeft van meer dan 
€ 100,-, meld je dit bij je leidinggevende. Uitnodigingen voor niet-zakelijke evenementen bespreek je met je 
leidinggevende.  
 
Bij het aannemen van een uitnodiging of als je zelf iemand voor een niet zakelijke activiteit uitnodigt, dan 
weeg je de volgende zaken af: 

• de activiteit is zakelijk gezien maatschappelijk betamelijk (een etentje of voetbalwedstrijd is oké, 
naar het casino of bordeel niet) 

• de activiteit past bij de relatie die je met de persoon hebt 

• de timing zorgt dat het duidelijk is dat je geen zaken wilt beïnvloeden of tegenprestatie wordt 
verwacht 

 
Zorg dat zakelijk en privé zich niet met elkaar vermengen. Wissel dus geen privéadressen of privé e-
mailaccounts uit. Daarmee voorkom je dat jij of de ander de schijn tegen heeft. 
 
Smeergeld en corruptie 
Omkoping is een misdrijf. We staan niet toe dat je misbruik maakt van je positie. Je bevooroordeeld jezelf 
of een ander niet door giften, diensten of beloften. Je geeft de ander dus geen geld of belooft bijvoorbeeld 
niet om gratis een privéwoning op te knappen in ruil voor het gunnen van werk. Andersom neem je geen 
geld of diensten aan om een leverancier het werk te gunnen. 

We beschermen de eigendommen van onze organisatie en gaan zorgvuldig om met 
eigendommen van onze klanten en leveranciers 
Goede spullen helpen om je werk met plezier uit te voeren. We regelen dit zo goed mogelijk voor je. We 
rekenen erop dat je goed zorgt voor de spullen die we verstrekken en zorgvuldig omgaat met de informatie 
waar je toegang tot hebt.  
 
We gebruiken onze eigendommen zorgvuldig 
In je werk kom je dagelijks in aanraking met de eigendommen van het bedrijf, klanten of leveranciers. De 
bus waarin je rijdt, het materiaal, materieel dat je gebruikt of bijvoorbeeld kantoorbenodigdheden. Deze 
eigendommen worden niet gebruikt voor persoonlijke doeleinden en worden niet verplaatst uit de 
bedrijfsvestigingen of uit woningen van klanten, tenzij het werk daar volgens planning om vraagt. Mag je 
gebruik maken van een krediet- of debet kaart, tankpas, sleutels voor toegang tot een gebouw of terrein, 
dan gebruik je deze voor het doel waarom je dit hebt gekregen. Overdragen aan andere collega’s of derden 
is niet toegestaan. Is je collega een keer zijn tankpas vergeten en is gebruik van jouw tankpas noodzakelijk, 
dan overleg je even met je leidinggevende. Daarmee voorkom je dat de indruk ontstaat dat je misbruik 
maakt van je pas. 
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We gebruiken IT middelen professioneel 
De organisatie zorgt op verschillende manieren voor IT-middelen. Dit kan een telefoon zijn, een laptop of 
bijvoorbeeld een IPad. Deze middelen gebruik je voor je werk en niet voor persoonlijke doeleinden, tenzij je 
hier toestemming voor hebt. 
 
Ook gebruik van sociale media valt voor ons onder IT-middelen. Het gebruik van sociale media biedt de 
organisatie kansen bij het verspreiden van nieuws en het vormen van een (positief) imago. Als medewerker 
kan je hier een positieve rol in hebben. In elk geval plaats of publiceer je nooit kwetsende of beledigende 
inhoud of interne vertrouwelijke informatie. Als je privé op sociale media werkonderwerpen bespreekt, 
maak je duidelijk dat hetgeen dat je plaatst je persoonlijke mening is en niet het standpunt van de 
organisatie.  
 
We beschermen vertrouwelijke informatie 
Bepaalde informatie die we in ons werk gebruiken is vertrouwelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
klantgegevens, producten die in ontwikkeling zijn of financiële prognoses. Informatie die van waarde is 
voor het bedrijf en daarmee dus ook voor anderen buiten de organisatie, deel je niet. Ben je niet langer in 
dienst van de organisatie, dan mag je de informatie niet meenemen, bewaren of bijvoorbeeld delen bij een 
nieuwe werkgever. Andersom gebruiken wij ook geen vertrouwelijke informatie van anderen, tenzij we hun 
toestemming hebben gekregen of een ander recht hebben om dat te doen.  
 
We misbruiken geen voorkennis 
In onze organisatie werken we op vele vlakken samen. Een goede relatie kan ertoe leiden dat je informatie 
krijgt die je in het voordeel van de organisatie kan gebruiken. Kennis over mensen en organisaties zodat we 
in onze dienstverlening aan sluiten op wat een organisatie nodig heeft. We maken hier wel gebruik, maar 
geen misbruik van. We kopen geen mensen om en betalen nooit smeergeld of steekpenningen voor kennis 
en informatie. Dit zien we als misbruik.  
 
We onderhouden volledige en juiste administraties 
Met de juiste data tonen we aan wat onze prestaties zijn. En het geeft ons belangrijke informatie om 
innovaties op gang te brengen. Om te zorgen dat de data juist is, is jouw hulp nodig. Het is belangrijk dat 
onze administratie volledig en juist is. Niet alleen de financiële administratie, maar ook de registratie van 
uren of inkooporders moet in orde zijn. Betrouwbare informatie is belangrijk voor jou, je collega’s, 
leidinggevenden en derden zoals opdrachtgevers om goede beslissingen te nemen. Daarom zorg je dat de 
administratie die jij op orde moet houden, ook op orde is. Je bent daarin nauwkeurig, verbergt geen zaken 
of wijzigt achteraf geen documenten of gegevens. Verder bewaar je je gegevens gedurende de termijn die 
de wet of interne afspraken van je vraagt.  

We selecteren onze relaties zorgvuldig 
Samenwerken zit in het DNA van ons bedrijf. Partners, leveranciers, derden, maar ook onze opdrachtgevers 
hebben soms net een andere kijk op zaken. Dit zorgt ervoor dat we blijven leren en voorop lopen. Onze 
relaties zijn belangrijk, dus gaan we daar zorgvuldig mee om. 
 
Omgang met partners 
Onze partners houden zich ook aan een verantwoorde en ethische manier van werken. Bij het kiezen van 
nieuwe partners of voortzetten van de samenwerking is naleving van deze normen een belangrijke factor. 
Je houden aan deze gedragscode is voor onze organisatie belangrijk. We verwachten van onze partners dat 
zij op een vergelijkbare manier handelen en wegen dit ook mee in het selecteren van een partner. Krijg je 
signalen dat een partner op een manier handelt die niet past bij onze gedragscode, bespreek dit dan met je 
leidinggevende. 
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Let zelf goed op als je bijvoorbeeld privé gebruik maakt van diensten van onze leveranciers, partners of 
derden waar je regelmatig mee samenwerkt. Stel je leidinggevende vooraf op de hoogte, betaal een 
geldende marktprijs en zorg dat je een factuur kan overleggen om de schijn van belangenverstrengeling te 
voorkomen en duidelijk is dat je integer handelt. 
 
Consultants, overheidsfunctionarissen, leveranciers 
Om de werkzaamheden in de organisatie goed te laten draaien hebben we regelmatig derden nodig. We 
schakelen deze derden in omdat dit voor de bedrijfsvoering nodig is. We schakelen deze derden niet in voor 
illegale praktijken of om bijvoorbeeld een voordeel aan te bieden of te geven, die de organisatie zelf niet 
mag geven of aanbieden. We doen dan ook alleen zaken met derden die zich bezighouden met legale 
bedrijfsactiviteiten. We betalen geen – ook niet via derden- smeergeld of steekpenningen en kopen geen 
mensen om, om bijvoorbeeld versneld een vergunning te krijgen. 
 
Informatieverschaffing aan derden 
We weten dat je alleen sneller gaat, maar dat je samen verder komt. Daarom werken we graag samen met 
anderen. Het helpt ons bijvoorbeeld om tot betere innovaties te komen. Als derden voor onze organisatie 
aan het werk gaan, is het vaak noodzakelijk om informatie te delen. Deel je informatie, weeg dan af of het 
noodzakelijk is dat deze derden over deze informatie beschikken. Is het noodzakelijk om vertrouwelijke 
informatie te delen, vertel dan altijd dat deze informatie vertrouwelijk is en dat de ontvanger hier 
zorgvuldig mee om moet gaan.  
 
Transparant eerlijk zaken doen 
Als we zaken doen, is dit transparant en eerlijk. We betalen vergoedingen als hier afspraken over zijn 
gemaakt of bijvoorbeeld herleidbaar zijn naar (overheids)procedures. Een vergoeding wordt alleen betaald 
als deze is voorzien van een factuur of kwitantie.  

We erkennen onze maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid 
We lopen graag voorop en maken het verschil. Iedereen is anders, juist de onderlinge verschillen zorgen 
ervoor dat we samen beter worden.  
 
Diversiteit, inclusie en wederzijds respect 
In onze organisatie en de wereld daarbuiten draagt iedereen op eigen wijze bij. We waarderen iedereen om 
de persoon zelf. We vinden het belangrijk dat we elkaar respecteren en dat iedereen zich gehoord en thuis 
voelt. Doordat iedereen anders is, leren we van elkaar. We zijn een werkplek die mensen met verschillende 
achtergronden en vaardigheden in staat stelt het verschil te maken. We waarderen onderlinge verschillen 
en verwachten van jou dat je hier ook voor open staat, bereid bent om van een ander te leren en respect 
voor eenieder hebt. Niet alleen voor je collega’s maar ook voor derden, zoals onze klanten of leveranciers. 
 
Open communicatie 
Open communicatie vinden we belangrijk. In onze organisatie durven mensen vragen te stellen en te 
vertellen wat ze ergens van vinden. We blijven in gesprek met elkaar of met de betrokkenen. Door kritische 
vragen te stellen en eerlijk op tafel te leggen wat je ergens van vindt, help je de organisatie en laat je zien 
dat je een professional bent. We gaan met elkaar op een respectvolle manier om, ook in onze 
communicatie en respecteren elkaars grenzen. Als er fouten worden gemaakt, dan gaan we met elkaar 
hierover in gesprek. Niet om elkaar hierop af te rekenen, maar juist om met elkaar te leren en om fouten in 
de toekomst proberen te voorkomen.  
 
Werksfeer en -omgeving 
We vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in onze organisatie, zich welkom voelt, dat er op de 
werkplek veel gelachen wordt en medewerkers plezier hebben in hun werk. We creëren een werkomgeving 
waar je kan presteren, innoveren en ontwikkelen. Ongewenst gedrag zoals (seksuele) intimidatie, agressie,  
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geweld, pesten of discriminatie worden niet getolereerd. Krijg je te maken met ongewenst gedrag, 
bespreek dit dan met je leidinggevende, P&O of de interne of externe vertrouwenspersoon. Is het 
ongewenste gedrag niet op jou gericht, maar op een collega, neem het dan voor je collega op. Je mag een 
ander aanspreken en aangeven wat wel of geen gepast gedrag is. Door met elkaar dit gesprek te voeren, 
zorgen we voor een fijne werksfeer en een veilige werkplek. Meer informatie en uitleg kan je terugvinden 
in ons beleid ongewenste omgangsvormen, die terug te vinden is in de kennisbank op Mijn De Variabele 
(devariabele.welder.nl). 
 
Privacy 
We houden ons aan de privacywet (De Algemene Verordening Gegevensbescherming; “de AVG”) en 
beschermen en beveiligen de persoonsgegevens.  Dit betekent onder andere dat we geen 
persoonsgegevens binnen of buiten de organisatie delen, tenzij dit wettelijk is toegestaan of om gegronde 
zakelijke redenen nodig is.  
 
Vanuit de AVG zijn regels hoe we om mogen gaan met persoonsgegevens. Soms gaat dit mis, bijvoorbeeld 
door een mail met persoonlijke gegevens van een bewoner per ongeluk naar de verkeerde persoon te 
sturen. Gaat het een keer mis of zie je dat de AVG wordt overtreden, meld dit altijd direct in je organisatie. 
In de bijlage kan je terugvinden bij wie je moet zijn. We zijn in bepaalde gevallen verplicht om binnen 3 
dagen een melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Niet (tijdig) melden kan leiden tot 
reputatieschade of hoge boetes voor de organisatie. 
 
Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid, Milieu en Maatschappelijke verantwoordelijkheid 
We leveren graag kwaliteit, maar daarbij is het wel belangrijk dat we dit op een veilige manier doen en het 
niet ten koste gaat van jouw gezondheid. De organisatie zorgt ervoor dat op de juiste wijze aandacht wordt 
besteed aan de kwaliteit van onze producten en diensten, de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van 
medewerkers, het milieu en het nemen van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We maken 
gebruik van de verschillende normeringen, zoals ISO-9001, VCA **, FSC, VGO, PSO, Erkend Leerbedrijf en 
het procescertificaat Asbestverwijdering.  Regelmatig zijn er audits, zodat we weten wat er goed loopt en 
wat nog aandacht moet krijgen. Word je gevraagd voor een audit? Dan werk je mee en vertel je een eerlijk 
verhaal. Daarmee houden we jouw werkomgeving veilig en gezond en voorkomen we reputatieschade of 
hoge boetes. 

Praat met elkaar en meld bij twijfel 
We vinden het belangrijk dat we met elkaar praten over ons gedrag. Heb je je gehouden aan de 
gedragscode of twijfel je misschien achteraf? Of merk je dat een collega zich niet gedraagt zoals we van 
elkaar verwachten? Praat met elkaar hierover. Betrek je leidinggevende. Voelt dat niet goed of gaat het 
misschien juist over je leidinggevende, weet dat P&O  of de interne/externe vertrouwenspersoon voor je 
klaar staat. Jouw melding wordt altijd vertrouwelijk behandeld en privacy wordt gegarandeerd. Denk je dat 
het noodzakelijk is om je melding anoniem te doen, dan kan dat volgens de meldcode. Zowel de 
contactpersonen als de meldcode kan je vinden op intranet: Mijn De Variabele (devariabele.welder.nl). 

Voldoen aan de gedragscode 
In deze gedragscode is aangegeven dat juist handelen niet altijd eenvoudig of duidelijk, maar wel 
noodzakelijk is. Als je twijfelt over wat de juiste keuze is, bespreek het met je collega, leidinggevende of 
personeelszaken. Iedereen die voor onze organisatie werkt, moet zich houden aan deze gedragscode. 
Gedraag je je niet volgens de afspraken uit deze gedragscode, dan zal de organisatie, als het nodig is, een 
passende maatregel treffen. 
 
 
 


