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Voorwoord directie
Meerlanden bouwt aan een regionale circulaire samenleving. We geloven dat we dit alleen kunnen door
samen te werken met gemeenten, bedrijven, inwoners, samenwerkingspartners in de keten én met al onze
medewerkers. In deze keten nemen wij de positie in van grondstoffenregisseur. Ook de openbare ruimte
beschouwen we meer en meer als grondstoffenleverancier. Daarbij bieden onze activiteiten volop kansen voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
In de praktijk betekent dit, dat we een breed scala aan activiteiten uitvoeren; afvalinzameling bij huishoudens
en bedrijven, beheer en onderhoud van openbare ruimte ─ zoals groenonderhoud, straatreiniging,
rioleringswerkzaamheden en gladheidbestrijding ─ verwerking van afval tot nieuwe grondstoﬀen en energie,
beheer van recyclepleinen en markten en business park management.
Met al deze activiteiten is de maatschappelijke relevantie van Meerlanden groot. Medewerkers van
Meerlanden zetten zich dagelijks in om het werk te realiseren. Iedere medewerker heeft zijn of haar eigen
specialiteit, kennis en vaardigheid. Gebundeld met die van anderen zijn we in staat om samen onze
doelstellingen te realiseren, ons te verbeteren, te innoveren en nieuwe uitdagingen aan te gaan.
Samenwerking is essentieel; zowel intern als extern.
Bij de uitoefening van onze werkzaamheden stellen we drie begrippen centraal: Veilig, Eerlijk en Respectvol.
Deze begrippen gaan over zorgvuldig en integer handelen. Wij verwachten dat je regelmatig stilstaat bij wat je
doet, je over je gedrag nadenkt en je op een integere wijze handelt en werkt. Medewerkers kunnen elkaar
hierover aanspreken. Zo zorgen we samen voor een integere cultuur en versterken we onze organisatie.
Angeline Kierkels, Algemeen Directeur
Mark Bours, Operationeel Directeur
Dick Jansen, Financieel Directeur

Inleiding
In deze gedragscode maken we de begrippen Veilig, Eerlijk en Respectvol expliciet. Door een duidelijke regel
te geven en te beschrijven wat dat voor jou betekent. De kernbegrippen en regels gelden voor iedereen:
directie, managers, leidinggevenden en medewerkers.
Voor een aantal terreinen hanteren we specifieke regels die we uitwerken in subcodes die we protocollen
noemen: een Sponsorprotocol, een ICT & Media protocol, een Inkoopprotocol en een Klokkenluidersprotocol.
De regels zijn een belangrijk hulpmiddel om een open, transparante en integere organisatiecultuur te
realiseren. Zij zullen niet voor elke situatie waarmee je wordt geconfronteerd een passend antwoord geven. Bij
twijfel of vragen: overleg met jouw leidinggevende, de vertrouwenspersoon of de bestuurssecretaris. Gebruik
je gezond verstand en handel in de geest van de gedragscode.
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Veilig
Het begrip veilig staat voor veilig werken en voor hoe we met elkaar omgaan op het werk; een sociaal veilige
werkomgeving. Bij beide begrippen zullen we in deze gedragscode stilstaan.
Veilig werken
Inherent aan ons werk is dat onveilige situaties kunnen ontstaan. Zorgen voor de eigen veiligheid en de
veiligheid van anderen is een onmisbaar onderdeel van ons werk. Een goed georganiseerde werkplek en
omgeving zorgen voor een veilige werksituatie. Om onze veiligheid altijd en overal te waarborgen is een
cultuur nodig waarin veiligheidsbewustzijn als vanzelfsprekend hoog in het vaandel staat en iedereen open
meedenkt hoe we de werkveiligheid steeds kunnen verbeteren. Meerlanden vindt dit zo belangrijk dat we een
apart veiligheidscultuurprogramma zijn gestart om een nog betere veiligheidscultuur tot stand te brengen.

Wat betekent dit voor jou?
Een veilige werkomgeving organiseer je via het 5S model (Sorteren, Schikken, Schoonmaken,
Standaardiseren, Systematiseren). Om de risico’s te verminderen wordt voor werkzaamheden persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM’s) verstrekt. Zorg dat je deze op de juiste wijze draagt en gebruikt, zodat
veiligheidsrisico’s vermeden kunnen worden. Neem veiligheid serieus en ga niet onder druk onveilig
werken, maar bespreek de situatie met je collega’s en leidinggevende.

Sociaal veilig
Een veilige cultuur betekent ook een sociaal veilige werkomgeving. Een omgeving waarbinnen medewerkers
elkaar respecteren en waarderen en elkaar in hun waarde laten. Er is ruimte om elke gewenste vraag te
kunnen stellen. Er is een cultuur waarin medewerkers elkaar op een respectvolle manier aanspreken op hun
aanpak of gedrag.
Het creëren van zo’n omgeving doen we met elkaar; iedereen is verantwoordelijk voor zijn werk en daden.
Medewerkers zorgen samen voor een sociaal veilige werkomgeving maar dit is uitdrukkelijk ook een opgave
voor de leidinggevenden. Een leidinggevende heeft een voorbeeldfunctie. Leidinggevenden zijn open, eerlijk
en transparant en zijn in dialoog met de medewerkers. Zij handelen consequent en geven waardering voor
geleverde prestaties. Leidinggevenden moeten zorgen voor een werkklimaat waarin medewerkers zorgen of
twijfels kunnen uiten zonder dat dit nadelige gevolgen heeft. Zij moeten er op toezien dat deze gedragscode
wordt nageleefd.
Een sociaal veilige werkomgeving zien we als voorwaarde om een lerende organisatie te zijn. We leren van
onze fouten en zijn in staat om ons persoonlijk te verbeteren en eigen potentieel te vergroten. Daardoor
kunnen we onze organisatie en ons werk verder optimaliseren en innoveren. Een sociaal veilige werkomgeving
is ook een voorwaarde voor naleving van deze gedragscode: een klimaat waarbinnen medewerkers open zijn
en anderen kunnen aanspreken op ongewenst gedrag of strijdigheid met deze code.
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Wat betekent dit voor jou?
We staan voor een werkklimaat waarbinnen professioneel en met plezier wordt gewerkt en voor een
bedrijfscultuur van het steeds willen verbeteren. Van gemaakte fouten moet het mogelijk zijn te leren. Via
feedback kom je te weten wat goed gaat en wat beter kan. Je leert hoe je handelwijze overkomt en wat
het effect daarvan is op anderen. Met jouw feedback kun jij je collega’s weer verder helpen bij hun
aanpak of gedrag. Voorwaarde voor verbetering is constructief in gesprek te zijn met elkaar, goed te
luisteren, jezelf open te stellen en niet direct te oordelen. Zo kunnen we van elkaar leren. Ben je
leidinggevende? Geef het goede voorbeeld en bevorder een open en integere cultuur en draag zorg voor
naleving van deze code.

Eerlijk
Meerlanden wil een betrouwbare partner zijn. Een betrouwbare partner is eerlijk, open en transparant voor
klanten, leveranciers, onderaannemers, medewerkers, aandeelhouders en de samenleving. Door als
medewerker zo steeds te handelen zorgen wij ervoor dat we betrouwbaar zijn.
Meerlanden doet geen zaken met partijen die zich niet houden aan algemeen aanvaarde ethische normen.
Voor ons inkoopbeleid hanteren wij een code die breed wordt gedragen; de NEVI gedragscode “Handreiking
voor verantwoord inkopen”.
Hoe we met elkaar eerlijk handelen inhoud geven laten we hieronder zien aan de hand van een aantal
specifieke onderwerpen.
Het aannemen van geschenken en uitnodigingen
Voor het aannemen van geschenken en uitnodigingen hanteren we drie stelregels:
1. Geschenken en uitnodigingen zijn bedoeld om met Meerlanden een gezonde zakelijke
verstandhouding te creëren of te versterken zonder dat jij in een afhankelijke positie terecht komt of
onder druk te komt staan om een tegenprestatie te leveren. Het aannemen van geschenken en
uitnodigingen kan alleen voor zover dit niet nadelig is voor de reputatie, relaties of de belangen van
Meerlanden en je zelf ook niet in verlegenheid wordt gebracht.
2. Alleen geschenken en uitnodigingen met een waarde tot en met € 50,00 per relatie per jaar mogen
worden aangenomen. Bij uitzondering kan je leidinggevende toestemming geven om een geschenk of
uitnodiging met een hogere waarde te accepteren.
3. Geschenken in de vorm van geld, tegoedbonnen, cadeaubonnen, kortingsbonnen of andere
waardepapieren worden nooit aangenomen.
Als een geschenk of uitnodiging wordt aangenomen dan komt dit ten goede aan Meerlanden; je draagt het
geschenk of de uitnodiging over aan je leidinggevende. Meerlanden zorgt voor een eerlijke verdeling onder de
medewerkers van wat is ontvangen; dit gebeurt middels een loterij (“tombola”). Bederfelijke waar blijft buiten
de loterij en wordt zoveel mogelijk verdeeld tussen de collega’s van de betrokken afdeling. Een geschenk met
weinig waarde (maximaal € 2,50) mag je zelf behouden en hoef je ook niet te melden bij je leidinggevende
tenzij je dit vaker van een relatie krijgt. Voor uitnodigingen kan je leidinggevende bepalen dat je de uitnodiging
zelf mag gebruiken ter versterking van de zakelijke verstandhouding met de relatie. In alle gevallen moet
voldaan worden aan de drie stelregels zoals hiervoor beschreven.
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Wat betekent dit voor jou?
Hanteer bij het aannemen van geschenken of uitnodigingen de volgende gedragslijn. Een waarde boven
de € 50,00 per relatie per jaar weiger je of je vraagt toestemming aan je leidinggevende. Neem geen
geschenk aan in de vorm van contant geld, tegoedbonnen, cadeaubonnen of kortingsbonnen. Bij
acceptatie van een relatiegeschenk neem je het mee voor de verloting (tombola). Bij bederfelijke waar of
nihil waarde (€2,50) van een geschenk kun je naar redelijkheid handelen.
De grens tussen één keer iets aannemen, iets vaker aannemen en het leveren van een tegenprestatie is in
de praktijk vaag, met de kans op afglijden en het ontstaan van een afhankelijk positie. Voorkom dit en
communiceer dit met je leidinggevende. En tenslotte, neem geen geschenken en uitnodigingen aan die
jou, Meerlanden of onze relaties in verlegenheid kunnen brengen. Toets dit door je bijvoorbeeld in te
beelden dat het in de media komt: voelt het dan nog goed?

Het aanbieden van geschenken en uitnodigingen
De drie stelregels die gelden voor het aannemen van geschenken en uitnodigingen zijn ook van toepassing op
het aanbieden van geschenken en uitnodigingen aan onze relaties. Meerlanden wil alleen op een eerlijke
manier zaken doen en opdrachten verwerven. Wij onthouden ons van ongeoorloofde beïnvloeding. Wij gaan
niet iets geven aan een partij of persoon om een opdracht of onrechtvaardig voordeel te krijgen. Giften in
welke vorm dan ook kunnen alleen plaatsvinden in het kader van sponsoring op basis van het Sponsorprotocol
van Meerlanden.

Wat betekent dit voor jou?
Geschenken en uitnodigingen kunnen aan relaties worden gegeven om een gezonde zakelijke
verstandhouding met Meerlanden te creëren en/of te versterken. Biedt geen geschenken en
uitnodigingen aan die jou, Meerlanden of onze relaties in verlegenheid kunnen brengen. Wees
transparant over het geven van iets en stem het aanbieden van een geschenk of uitnodiging aan een
relatie steeds vooraf af met je leidinggevende. Als je iets geeft aan een relatie doe dit dan niet frequent
en bepaal een goed moment om een geschenk aan te bieden of een uitnodiging te doen zodat er geen
ongewenste suggestie van uit gaat. Handel binnen de heersende maatschappelijke opvattingen; wat
wordt in de maatschappij als normaal gezien.

Het meenemen van aangeboden afval en goederen
In de wijken of bij bedrijven aangeboden en door Meerlanden ingezameld afval is eigendom van Meerlanden.
Hetzelfde geldt voor op de recyclepleinen van Meerlanden ingenomen afval. Ook (groen-)afval dat vrijkomt bij
ons werk, is eigendom van Meerlanden.
Met het aanbieden van voorwerpen of resten als afval bij Meerlanden geeft een bewoner of bedrijf te kennen
dat deze voorwerpen of resten alleen als afval verwerkt mogen worden of in aanmerking komen voor
recycling. Meerlanden is verantwoordelijk voor de adequate verwerking en recycling.
Goederen die voor hergebruik worden aangeboden bij Meerlanden zijn eigendom van Meerlanden.
Meerlanden bepaalt of deze goederen geschikt zijn of worden gemaakt voor hergebruik en worden verkocht
aan klanten in een winkel van Meerlanden (bijvoorbeeld De Meerwinkel).
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Wat betekent dit voor jou?
Respecteer het eigendomsrecht van Meerlanden. Neem niet ongeoorloofd afval en goederen mee.
Meld waardevolle of verdachte voorwerpen die je aantreft tussen het aangeboden afval bij je
leidinggevende.

Gebruik van bedrijfsmiddelen
Bedrijfsmiddelen (gereedschap, apparatuur, software, machines, bedrijfsvoertuigen, kantoorspullen etc.)
zijn eigendom van Meerlanden. Bedrijfsmiddelen zoals gereedschap, apparatuur, software, machines,
bedrijfsvoertuigen, kantoorspullen en bedrijfskennis mogen alleen gebruikt worden voor het werk bij
Meerlanden.
Voor zover een bedrijfsmiddel ook voor privédoeleinden mag worden gebruikt, volgt dit uit de
arbeidsovereenkomst en de toepasselijke bedrijfsregeling (zie bijvoorbeeld het “ICT & Media protocol” en de
“Bedrijfsregeling vervoer van de werkgever”). Uitgangspunt is dat alleen in bepaalde gevallen privégebruik
van bedrijfsmiddelen is toegestaan. Vrijwel in alle gevallen is een vooraf verkregen schriftelijke toestemming
van de leidinggevende nodig. Als het gaat om de vraag of in werktijd privézaken geregeld mogen worden zijn
de arbeidsovereenkomst (incl. de toepasselijke bedrijfsregeling) en de heersende maatschappelijke
opvattingen bepalend; wat wordt in de maatschappij als normaal gezien?

Wat betekent dit voor jou?
Bedrijfsmiddelen mogen niet voor privé doeleinden of anders dan voor zakelijk gebruik ingezet worden.
Raadpleeg voor de beperkte uitzonderingen de arbeidsovereenkomst en de toepasselijke bedrijfsregeling.
Uitgangspunt is dat alleen in bepaalde gevallen met vooraf verkregen toestemming van een
leidinggevende privégebruik van bedrijfsmiddelen is toegestaan. Wat in de maatschappij als “normaal”
wordt gezien is ook relevant.

Belangenconflicten en nevenfuncties
Bij de uitvoering van werkzaamheden voor Meerlanden of het nemen van zakelijke beslissingen voor
Meerlanden mag uitsluitend het zakelijk belang van Meerlanden meegewogen worden en geen persoonlijke
belangen. Als je dit wel gebeurt ontstaat er (mogelijk) een belangenconflict. Bij een belangenconflict gaat het
om het persoonlijk belang van een medewerker dat niet verenigbaar is of lijkt met de zakelijke belangen van
Meerlanden. Het resultaat van deze handelwijze komt vervolgens ten goede aan de medewerker zelf, zijn of
haar familie of een andere persoon of instantie buiten Meerlanden. Dit willen we voorkomen.
Belangenconflicten kunnen zowel financieel zijn als niet financieel of beide.
Het uitoefenen van een nevenfunctie kan leiden tot een belangenconflict of de schijn daarvan hebben. Vanuit
dit oogpunt moet voor het aanvaarden van een nevenfunctie schriftelijk toestemming worden gevraagd bij de
leidinggevende. Een toestemming ontslaat een medewerker niet van zijn plicht om bij de uitoefening van zijn
nevenfunctie en zijn functie bij Meerlanden een (mogelijk) belangenconflict te voorkomen.
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Bij fraude is in ieder geval sprake van een belangenconflict. Onder fraude wordt verstaan misleiding of bedrog
waardoor jij en/of anderen (inclusief Meerlanden) op oneerlijke wijze wordt/worden bevoordeeld. Meld een
vermoeden van misleiding of bedrog bij je leidinggevende, de vertrouwenspersoon of de bestuurssecretaris.

Wat betekent dit voor jou?
Indien je een zakelijke beslissing neemt voor Meerlanden of invloed daarop hebt, laat je uitsluitend het
belang van Meerlanden meewegen en geen persoonlijke belangen. Handel op een objectieve en
transparante manier. Vraag schriftelijk toestemming voor eventuele nevenfuncties bij je leidinggevende.
Deze mogen geen (potentieel) belangenconflictvormen met het werk bij Meerlanden vormen. Onthoud je
van betrokkenheid bij zaken van Meerlanden waarbij je een persoonlijk belang kunt hebben en informeer
je leidinggevende hierover.
Voorkom dat jij of Meerlanden betrokken raakt bij fraude. Wees alert op niet toegestane of ongewone
transacties (zoals contante betalingen) en meld een vermoeden van fraude bij je leidinggevende, de
vertrouwenspersoon of de bestuurssecretaris.

Respectvol
Het begrip respectvol ziet op het met respect omgaan met collega’s en relaties maar ook op het hoog houden
van de bedrijfsnaam van Meerlanden en het met zorg gebruiken van het bedrijfsmateriaal en –materieel van
Meerlanden.

Respectvol omgaan met collega’s en relaties
Wij waarderen elkaar en respecteren elkaars kennis en kunde en handelen daar ook naar. We realiseren ons
dat mensen van elkaar verschillen en wij vanuit diversiteit – in samenwerking met elkaar – kunnen presteren,
verbeteren en innoveren. Wij maken geen onrechtmatig onderscheid op grond van afkomst, ras, sekse, religie,
politieke mening of levensovertuiging. Ongepaste omgangsvormen, zoals discriminatie, pestgedrag, (seksuele)
intimidatie of geweld worden niet getolereerd. Door respectvol met elkaar om te gaan, zorgen we ook voor
een sociaal veilige werkomgeving. Als er sprake is van niet respectvol omgaan met elkaar, kun je dit aan de
orde stellen op basis van de bedrijfsregeling “(on)gewenste omgangsvormen”.
Wat betekent dit voor jou?
Stel je open voor samenwerking. Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden. Indien je zelf op
een sociaal ongewenste manier bejegend wordt, maak op een gepaste manier duidelijk dat je een andere
omgangsvorm wil. Voel je je psychisch of fysiek lastiggevallen, bedreigd of aangevallen tijdens je werk?
Doe je best om een (dreigend) conflict correct te beëindigen en meld het bij je leidinggevende, de
vertrouwenspersoon of de bestuurssecretaris.

Respectvol omgaan met bedrijfsnaam
Met onze publieke en private activiteiten en diversiteit aan stakeholders, is de maatschappelijke relevantie van
Meerlanden groot. Als partner van diverse partijen en als maatschappelijke onderneming heeft Meerlanden
een naam hoog te houden. Met elkaar zijn wij daarvoor verantwoordelijk. Elke medewerker levert daaraan
zijn bijdrage. Van medewerkers wordt verwacht de reputatie van Meerlanden te beschermen en geen
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uitlatingen te doen die nadelig of beschadigend kunnen zijn voor Meerlanden en/of haar relaties op
bijvoorbeeld (social) media.

Wat betekent dit voor jou?
Zet je in om een bijdrage te leveren aan een positief beeld van Meerlanden bij klanten, gemeenten en
bewoners. Dit doe je door je tegenover klanten en derden correct en klantvriendelijk op te stellen én
door uiterlijk verzorgd op het werk te verschijnen. Maar ook door je als een ‘heer in het verkeer’ te
gedragen; de naam van Meerlanden staat immers vaak op een bedrijfsvoertuig.
Wees je er van bewust dat anderen kunnen weten dat jij bij Meerlanden werkt en dat jouw handelen en
communicatie-uitingen Meerlanden kunnen raken. Als je actief bent op sociale media, realiseer je dan,
dat privé en werk door elkaar heen kunnen lopen. Voorkom schade aan je eigen reputatie en aan die van
collega’s, Meerlanden en relaties. Je bent zelf verantwoordelijk voor alles wat je op sociale media plaatst.

Respectvol omgaan met bedrijfsmiddelen en materialen
De bedrijfsmiddelen (gereedschap, apparatuur, software& data, machines, bedrijfsvoertuigen, kantoorspullen)
en materialen waarmee je werkt zijn eigendom van Meerlanden. Deze worden ter beschikking gesteld aan
medewerkers om het werk goed uit te kunnen voeren. Ga met de bedrijfsmiddelen en materialen van
Meerlanden om als een “goed huisvader”.

Wat betekent dit voor jou?
Als medewerker gebruik je de bedrijfsmiddelen en materialen van Meerlanden alleen voor het doel
waarvoor deze zijn bestemd. Bij het gebruik hanteer je de instructies, voorschriften en
bedrijfsreglementen die van toepassing zijn (w.o. “ICT & media protocol” en de “Bedrijfsregeling vervoer
van de werkgever”) Wees netjes met de spullen van Meerlanden. Zorg dat het vereiste onderhoud en
reiniging van het bedrijfsmiddel waarmee je werkt op tijd plaatsvindt. Neem de benodigde
voorzorgsmaatregelen tegen misbruik of diefstal van de bedrijfsmiddelen en materialen die je zijn
toevertrouwd. Ga zorgvuldig om met bedrijfsgegevens van Meerlanden, met vertrouwelijke
bedrijfsinformatie van derden en met persoonsgegevens die Meerlanden onder zich heeft. Bewaar deze
op een binnen Meerlanden digitaal afgeschermde en/of fysiek afgesloten plaats.
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Tot besluit
Deze gedragscode is niet vrijblijvend, maar kan bij overtreding worden gesanctioneerd. Als je het lastig of
ongewenst vindt om een bepaald integriteitsonderwerp te bespreken met je leidinggevende dan kun je ook
contact opnemen met de vertrouwenspersoon of de bestuurssecretaris. Ook met de algemeen directeur kun
je contact opnemen. De naam van de vertrouwenspersoon en de bestuurssecretaris staan vermeld op Cloudia
bij de HRM-bestanden in de map integriteit en bij HRM.
Meerlanden vindt het belangrijk dat medewerkers, ongeacht hun functie, op adequate en veilige wijze melding
kunnen doen van vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Voor het doen van meldingen is het
“Klokkenluidersprotocol” van toepassing; raadpleeg dit protocol als je een melding wilt doen van een
(vermoeden van) misstand. Een melding van een misstand kan worden gedaan bij de leidinggevende, de
vertrouwenspersoon, de bestuurssecretaris of de algemeen directeur. Het protocol voorziet in de mogelijkheid
van anoniem en vertrouwelijk melden bij de vertrouwenspersoon.
Een aantal onderwerpen wordt verder uitgewerkt in protocollen of bedrijfsregelingen. In het voorgaande zijn
de protocollen die Meerlanden hanteert al eens genoemd. Hieronder worden de protocollen kort toegelicht.
Sponsorprotocol
Sponsoring en donaties kunnen in sommige gevallen als omkoping worden gezien. In het sponsorprotocol
staat de procedure voor aanvragen beschreven en de criteria voor toekenning.
ICT & media protocol
In dit protocol staan de gebruiksvoorwaarden voor digitale faciliteiten beschreven inclusief het gebruik van
sociale media. Het doel is misbruik van digitale faciliteiten te voorkomen en bedrijfs-en persoonsgegevens te
beschermen.
Inkoopprotocol
Dit is de NEVI gedragscode “Handreiking verantwoord inkopen” die wordt gehanteerd als onderdeel van het
inkoopbeleid van Meerlanden. Aan de code liggen vier kernwaarden ten grondslag: zakelijk fatsoen,
deskundigheid en objectiviteit, vrije mededinging en duurzaamheid.
Klokkenluiders protocol
Hierin staat omschreven hoe een melding kan worden gedaan van vermoedens van misstanden en de
procedure van een eventueel onderzoek.
Bedrijfsregeling (on)gewenste omgangsvormen
Deze regeling heeft als doel om ongewenste omgangsvormen te ontmoedigen. Ook is de regeling bedoeld om
diegenen te beschermen die het slachtoffer zijn van ongewenst gedrag of die discriminatie onder vinden en
een klacht willen indienen.
De protocollen en bedrijfsregelingen vind je samen met deze gedragscode op Cloudia bij de HRM-bestanden in
de map integriteit of bij HRM.
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