
Voorwoord algemeen directeur 
 
Net als in het privéleven geldt ook in het bedrijf: sommige dingen doe je 
wel, andere niet. Vaak weten we wel wat kan en wat niet kan. Maar soms 
helpt het als de onderwerpen opgeschreven staan. Dat komt de 
duidelijkheid ten goede. 
En bovendien staan er niet alleen maar ‘regels’ in het boekje, maar ook 
informatie: “goed om te weten”. 
In alfabetische volgorde word een reeks van onderwerpen behandeld. 
 
Het is van belang dat u kennis neemt van de inhoud van dit boekje. Het is 
in een handzaam formaat gemaakt, zodat het vaak en goed in te zien is. 
De essentie is dat we netjes met elkaar en met de spullen waarmee we 
werken omgaan. 
 
Angeline Kierkels 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is integriteit 
 
Integriteit is een grondhouding, een kwestie van mentaliteit waar je aan 
kunt werken en waar je in kunt groeien. Er is geen eenduidige defintie van 
integriteit. Toets je op Google.nl  ‘Integriteit’ in krijg je 624 duizend hits.  
Volgens het digitale woordenboek (bron: www.woorden.org) betekent 
integriteit: ‘eigenschap dat je eerlijk en betrouwbaar bent’ en op de website 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken betekent integriteit voor 
ambtenaren: ‘rechtschapenheid; omstandigheid dat een ambtenaar zijn 
functie adequaat en zorgvuldig uitoefent in het licht van zijn positie en alle 
in het geding zijnde verantwoordelijkheden’. (bron: Min BZ)  
Meerlanden kiest in het beleid dat er een belangrijke plaats is voor 
integriteit voor de cultuur van de organisatie. Dit moet een cultuur zijn van 
openheid, waarin men elkaar aanspreekt op gedrag en handelen. Het 
vaststellen van regels en procedures is van groot belang, maar het mag 
nooit leiden tot een houding dat daarmee de integriteit geregeld is. 
Integriteit vraagt om een heldere verdeling van taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden, waarbij checks en onderlinge verhoudingen 
centraal staan. Daardoor zijn gedragscodes een belangrijk instrument en 
hulpmiddel om een open, transparante en integere organisatiecultuur te 
realiseren.  
 
Uitgangspunt 
De norm binnen Meerlanden is dat werknemers zich als een goed 
werknemer gedragen door zich te houden aan de normen en waarde en 
de gestelde regels van het bedrijf . Volgens onze CAO is er sprake van 
“goed” werknemerschap wanneer: 

- een werknemer zijn verplichtingen behoorlijk nakomt  
- een werknemer zich niet schuldig mag maken aan plichtsverzuim. 

(het overtreden van een voorschrift). 
 

Het gaat hierbij dus zowel om geschreven regels (voorschriften) als om 
ongeschreven regels (normen en waarden) waarbij het houden aan de 
afspraak leidend is, het ‘zero tolerance’ is hierop van toepassing.   
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Huisregels 
 

Het protocol integriteit is een aantal ‘huisregels’ op een rijtje gezet. 
Iedereen die werkzaam is bij Meerlanden conformeert zich (pas het gedrag 
aan) aan deze regels. Daarbij maakt het geen verschil in welke functie de 
medewerker werkzaam is. Deze regels gelden voor iedereen 
(medewerkers, uitzendkrachten, stagiairs, inhuur derden, vrijwilligers, e.d.) 
en te allen tijde. 
 
Afval 
Ingezameld en aangeboden afval in de wijken of op de milieustraten is 
eigendom van Meerlanden en wordt door een medewerker NIET 
meegenomen. Indien er voorwerpen van waarde of verdachte voorwerpen 
in het afval worden aangetroffen, dient de medewerker dit direct aan zijn 
leidinggevende kenbaar te maken. 

 
Afspraken 
Afspraak is afspraak!  
Bij een afspraak is er sprake van een wederzijdse 
verantwoordelijkheid. Dit geldt voor alle personen of 
partijen die bij de afspraak betrokken zijn. Indien het niet 
mogelijk is om de afspraak na te komen, dan wordt dit 
tijdig aan betrokkene gemeld.  
 

Agressie en geweld 
Medewerkers worden psychisch of fysiek niet lastiggevallen, bedreigd of 
aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met 
het verrichten van arbeid. Onder lastigvallen vallen wordt o.a. fysiek 
geweld zoals trappen, slaan, vastgrijpen, klem zetten of vandalisme 
bedoeld. Onder psychisch geweld wordt o.a. schelden, beledigen, onder 
druk zetten, bedreigen, pesten of intimideren bedoeld.  
 
Alcohol 
Alle werkzaamheden – ook storings- en wachtdienst 
– worden uitgevoerd zonder onder invloed te zijn van 
alcoholische dranken. Tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden wordt geen alcohol genuttigd. 

 

Bedrijfseigendommen 
De middelen en materialen waarmee wij werken zijn en blijven eigendom 
van Meerlanden. De medewerker zal de hem door de werkgever ter 
beschikking gestelde bedrijfsmiddelen, installaties en gereedschappen, 
conform instructies/voorschriften, gebruiken voor het doel waarvoor deze 
bestemd zijn. Ook draagt de medewerker zorg voor het vereiste 
onderhoud. Bij vermissingen (diefstal), zal aangifte worden gedaan en de 
schade worden verhaald.   
 
Bedrijfskleding 
Voor het uitoefenen van de werkzaamheden ontvangen medewerkers een 
persoonlijk standaard uitrusting (PSU) waaronder werk-/veiligheidskleding. 
Deze kleding wordt gedragen bij het uitoefenen van de werkzaamheden 
ter bevordering van de veiligheid, herkenbaarheid en hygiëne. Met de 
kleding wordt zorgvuldig omgegaan. 
De verstrekte bedrijfskleding wordt onder alle weersomstandigheden 
gedragen. Afwijkende kleding tijdens de uitvoering van de werkzaamheden 
is niet toegestaan. 
 
Bedrijfsvoertuigen 
Bedrijfsvoertuigen zijn alleen bestemd voor zakelijke doeleinden en 
worden niet zonder toestemming van een leidinggevende of 
wagenparkbeheerder voor privé doeleinden gebruikt. Met voertuigen wordt 
zorgvuldig omgegaan en verkeersregels worden nageleefd. 
 
Cameratoezicht 
Op alle locaties is voor de veiligheid van bezoekers en de medewerkers en 
voor de bewaking van onze eigendommen cameratoezicht.  
 
Collega’s 
Met collega’s wordt collegiaal, hulpvaardig en respectvol omgegaan. 
 
Discriminatie 
Alle medewerkers, burgers en klanten worden in gelijke situaties op gelijke 
wijze en een respectvolle wijze behandeld, zonder dat geslacht, afkomst, 
geloof etc. van invloed is. 



 

 



(Electronische) Communicatie middelen 
Internet, email, telefoon etc. worden voor zakelijke doelstellingen 
beschikbaar gesteld. De communicatiemiddelen worden niet gebruikt 
voor spelletjes, het downloaden van multi-mediabestanden, 
pornografisch materiaal of ander oneigenlijk gebruik. 
 
 
 

Drugs 
Alle werkzaamheden – ook storings- en wachtdienst – worden uitgevoerd 
zonder onder invloed te zijn van soft en/of harddrugs. Tijdens de uitvoering 
van de werkzaamheden wordt geen drugs gebruikt of verhandeld. 
 
Faciliteiten van Meerlanden 
Faciliteiten van Meerlanden worden alleen gebruikt ter ondersteuning en 
voor de uitvoering van de werkzaamheden.  
 
Geschenken en fooien  
Fooien of andere extraatjes voor het 
uitvoeren van de werkzaamheden worden 
niet aangenomen van derden dan wel 
verstrekt aan derden. 
Relatiegeschenken (cadeaus, uitnodigingen 
etc.) met een marktwaarde vanaf € 50.00 
worden gemeld bij de leidinggevende. In 
onderling overleg wordt besloten of het 
relatiegeschenk geaccepteerd kan worden. 
 
Fraude 
Er wordt eerlijk omgegaan met middelen van de organisatie, declaraties, 
e.d. Eigendommen van Meerlanden worden alleen gebruikt voor het bedrijf 
en niet voor eigen belang. 
 
Geheimhouding 
Iedereen betracht geheimhouding van de hem bij de uitvoering van zijn 
functie bekend geworden gegevens van medewerkers, klanten en 
werkgever. 
 
 

Huisdieren en familieleden 
In verband met veiligheid, overlast en/of schade zijn alleen 
zakelijke contacten toegestaan op de werkplek tijdens de 
werkzaamheden.  
 
 
 
 

Imago 
Iedereen zet zich in om een bijdrage te leveren aan een positief beeld van 
Meerlanden bij de klanten, gemeenten en burgers. Elke medewerker zal 
ervoor zorgen dat hij: 

- uiterlijk & hygiënisch verzorgd passend bij de functie op het werk verschijnt 
- zich tegenover klanten en derden correct, dienstverlenend opstelt & uitlaat 
- zich als een heer in het verkeer gedraagt. 

 
Klantvriendelijkheid 
Wij staan alle klanten, burgers etc. vriendelijk te woord. Bij een 
dreigend (mondeling) conflict wordt ervoor gezorgd dat het 
contact op een juiste wijze beëindigd wordt en gemeld wordt bij 
de leidinggevende.  
 
Klokkenluidersregeling 
Medewerkers van Meerlanden kunnen vermoedens van misstanden 
melden bij hun leidinggevende of de externe vertrouwenspersoon. 
Medewerkers die te goeder trouw een vermoeden van een misstand 
hebben gemeld, worden op geen enkele wijze in hun positie benadeeld als 
gevolg van de melding. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de 
klokkenluidersregeling op intranet. 
 

Mededelingen/informatieschermen 
Op de informatieschermen en mededelingborden die zich op de locaties 
bevinden, worden de mededelingen/instructies door de werkgever 
opgehangen/geplaatst. De medewerker stelt zich hiervan in kennis en 
houdt hier, voor zover deze op hem van toepassing zijn, rekening mee.  
Instructies (eveneens van toepassing op mededelingen/instructie in het 
Meernieuws, intranet, memo’s en email) worden opgevolgd . 
. 
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Milieu 
De zorg voor het milieu is een zaak van ons allemaal. In dit opzicht heeft 
Meerlanden een goede naam hoog te houden. Medewerkers werken altijd 
legaal en accuraat en onthouden zich van handelingen die (in)direct 
kunnen leiden tot schade of hinder aan het milieu. Meerlanden gaat 
spaarzaam om met grondstoffen en  werkt niet mee aan dumping of het 
illegaal doen verdwijnen van probleemstoffen. 
 
Nevenfuncties 
Conform de CAO worden nevenfuncties schriftelijk aangevraagd bij de 
leidinggevende. Deze functies vormen geen belangenverstrengeling met 
het werk bij Meerlanden. 
 
Opleidingen 
De werkgever stelt medewerkers in de gelegenheid, voor een goede 
functievervulling, zich de vereiste kennis en vaardigheden eigen te maken. 

De medewerker neemt naar beste vermogen 
deel aan de opleidingsactiviteiten, 
toolboxmeetings en/of informatie-
/instructiebijeenkomsten waartoe hij door de 
werkgever wordt uitgenodigd. 
 

Orde en netheid 
Iedere medewerker draagt bij aan het op orde houden en schoonhouden 
van de werkplekken, bedrijfsgebouwen en -terreinen. 
 
Parkeren 
Privé voertuigen worden op de terreinen alleen op de daarvoor bestemde 
parkeerplaatsen geparkeerd.  
 
Relaties 
(familie-) relaties kunnen werkzaam zijn bij Meerlanden. Indien 
medewerkers op één afdeling werkzaam zijn en een relatie hebben/krijgen, 
dan dient dit te worden gemeld bij de leidinggevende.  Er is in ieder geval 
tussen betreffende medewerkers geen gezagsverhouding aanwezig. 
 
Roken  
Alle werkplekken (ook voertuigen) van Meerlanden zijn 
rookvrij.  

Voor verdere informatie wordt verwezen naar het rookbeleid op intranet. 
 
Sancties 
Wanneer een medewerker zich niet houdt aan de regels dan word deze 
aangesproken door een collega of door een leidinggevende. Heeft dit niet 
het gewenste effect dan is het mogelijk dat er een sanctie wordt opgelegd. 
Deze kunnen bestaan uit een officiële waarschuwing, een geldboete, het 
intrekken van toegekende arbeidsvoorwaarden en/of faciliteiten en ontslag.  
Voor verdere informatie wordt verwezen naar het sanctiebeleid op intranet. 
 
Seksuele intimidatie 
Seksuele intimidatie bestaat uit ongewenst gedrag van seksuele aard of 
ander, op geslacht gebaseerd gedrag of seksuele handelingen, dat 
afbreuk doet aan de waardigheid van vrouwen en mannen op het werk. 
Hieronder valt lichamelijk, verbaal of non-verbaal gedrag waarvan de 

ander niet gediend is. 
 
Sieraden  
Om het risico tegen te gaan om ergens achter te blijven haken of gegrepen 
te kunnen worden door bewegende delen van machines etc. is het dragen 
van sieraden (o.a. ringen, kettingen, oorbellen, piercings en armbanden) 
bij operationele werkzaamheden ernstig af te raden.  

 
 
 
Social media 
Wanneer een medewerker actief is op ‘social 
media’,  realiseer je dan dat privé en werk 
gerelateerde kwesties door elkaar heen lopen. De 
medewerker is zelf verantwoordelijk voor alles wat 

geplaatst wordt op social media. Voor verdere informatie zie de 
‘beleidsregeling social media’ op intranet. 
 
Steekpenningen 
Steekpenningen ‘geld betaald om een bevoorrechte behandeling te verkrijgen’ 
(bron: www.woorden.org) worden niet aangenomen.  
  
 
 

http://www.woorden.org/
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Uiterlijk 
De kleding die op de werkplek gedragen wordt past bij de functie en 
werkomgeving. In het algemeen zorgen de medewerkers ervoor dat zij er 
goed (representatief) verzorgd uitzien.  
Om het risico tegen te gaan om ergens achter te blijven haken of gegrepen 
te kunnen worden door bewegende delen van machines, wordt lang haar 
in een staart gedragen en worden PBM’s gedragen . 
 
Veiligheidsvoorschriften 

Iedereen houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften die 
gelden voor de afdeling en functie, zowel op het terrein van 
Meerlanden als op de openbare weg. We zorgen ervoor dat 
er geen gevaar ontstaat voor onszelf, collega’s, klanten, 
burgers, medeweggebruikers, leveranciers etc.  
 
Veiligheid is… ik werk veilig of ik werk niet! 
 
 
 

 
Vertrouwelijkheid 
Informatie van en over Meerlanden wordt op een vertrouwelijke wijze 
behandeld. 
 
Vertrouwenspersoon 
Voor het melden van ongewenste omgangsvormen, situaties of voorvallen 
kan een medewerker van Meerlanden zich wenden tot de externe 
vertrouwenspersoon. 
Voor verdere informatie verwijzen wij je naar de regeling 
vertrouwenspersoon op intranet. 
 
Slotbepalingen 
In gevallen waarin deze regels niet voorziet, zal de werkgever in overleg 
met de medewerker een voorziening treffen c.q. een beslissing nemen. 
Eventuele wijzigingen en aanvullingen zullen eerst met de 
Ondernemingsraad worden besproken alvorens deze worden ingevoerd. 
Van de wijzigingen en aanvullingen ontvangen de medewerkers een 
schriftelijke mededeling. 

Tot slot 
Je hebt zojuist veel informatie gelezen over het samen en veilig werken bij 
Meerlanden. Je weet nu wat Meerlanden op dit gebied van je verwacht. 
Het is aan jou om hier invulling aan te geven, om het onderdeel te laten 
worden van het vakmanschap zoals wij dat van je vragen. Het levert zeker 
een bijdrage van het plezier in het werk, het geeft je voldoening  en je kan 
trots zijn op het geleverde werk.  
Het voorkomen van ongelukken op het werk is een verantwoordelijkheid 
van iedereen. Sta even stil bij je eigen en andermans veiligheid voordat je 
het werk begint (Laatste Minuut Risico Analyse).  
Haast en onvoorzichtigheid zijn de belangrijkste oorzaken van ongevallen.  
 
We wensen je in ieder geval veel succes en plezier in je werk en … elke 
dag weer een veilige thuiskomst. 
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Bijlage 
Veiligheids- en gezondheidssignalisatie 
 
Waarschuwingstekens 
 

    
 
Ontvlambare     Giftige Stoffen       Bijtende 
stoffen of hoge           stoffen  
temperaturen 
 

    
Oxiderende  Biologisch  Explosieve 
Stoffen   Risico   atmosfeer 
 

  
Schadelijke  Cameratoezicht 
of irriterende 
stoffen 

 
 
Verbodtekens 
 

   
Verboden te   Vuur, open vlam Geen doorgang 
Roken   en roken verboden voor onbevoegden 
 
 
Gebodstekens 
 

   
Veiligheids-  Gehoorbescherming Veiligheidsschoenen 
handschoenen  verplicht  verplicht 
verplicht 
 

  
Veiligheidshelm  Veiligheidshesje 
verplicht  verplicht 
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Reddingstekens 

 

   
       Eerste hulp     Veiligheidsdouche      Te volgen richting 

  EHBO - middelen 

   
    Ogen spoelen      Verzamelplaats     AED - apparaat 

 

Brandbestrijding 

   
     Blusapparaat      Brandslang      Te volgen richting 
 
 

Gevaarsymbolen 
 
 

   
Corrosief  Giftig   Ontvlambaar 
 
 
 

   
Oxiderend  Schadelijk irriterend Milieugevaarlijk 
 
 
 
 


