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Inleiding
Huurdersstichting CombiRaad (hierna de CombiRaad) is een huurdersorganisatie met een grote 
maatschappelijke opgave. Onze ambities en maatschappelijke positie stellen hoge eisen aan de 
manier waarop we omgaan met onze huurders. Integriteit is daarbij een basisvoorwaarde.

Integriteit houdt in dat iedereen die zich inzet voor de CombiRaad zijn taak en functie adequaat, 
zorgvuldig en betrouwbaar uitvoert in het licht van zijn/haar verantwoordelijkheden.

Integriteit houdt ook in dat zelfstandigheid en handelingsvrijheid gepaard gaan met het 
afleggen van verantwoording over het uitgevoerde werk.

De CombiRaad zorgt ervoor dat de randvoorwaarden voor integer gedrag in de organisatie 
aanwezig zijn. Zo zijn er heldere procedures, regels en voorschriften die iedereen dient na te 
leven. 

Daarnaast stimuleert de CombiRaad het nemen van de eigen verantwoordelijkheid in situaties 
waar geen procedures of regels voorhanden zijn. In deze gedragscode zijn de kernwaarden en 
gedragsregels vastgelegd. Ze bieden duidelijkheid en houvast en de mogelijkheid om elkaar aan 
te spreken op afwijkend gedrag.

Kernwaarden
De kernwaarden van de CombiRaad zijn het uitgangspunt voor ons handelen.

Samenwerken 
We dragen actief bij aan het realiseren van gemeenschappelijke doelen. We bevorderen de 
onderlinge communicatie. We delen informatie en ervaringen onderling soepel en ondersteunen 
elkaar.

Betrokken
We voelen ons verbonden met en zijn loyaal aan de organisatie en het werk. We nemen 
verantwoordelijkheid voor het eigen werk en handelen in het belang van de organisatie en 
stimuleren de onderlinge betrokkenheid.

Ambitieus
We spelen slim in op kansen en mogelijkheden. We nemen het initiatief door nieuwe 
ontwikkelingen in gang te zetten. We zijn scherp op hoe het werk nog beter gedaan kan worden.

Daadkrachtig
We ondernemen uit eigen beweging acties en doen voorstellen. We wachten niet af, maar nemen 
het initiatief. We anticiperen, zoeken kansen, signaleren knelpunten en handelen hiernaar.

Inspirerend
We communiceren op een manier die motiveert, overtuigt en leidt tot versterking of 
verandering van gedrag. We komen met anderen tot overeenstemming over een aanpak, idee of 
toekomstvisie. Samen bepalen we het gezicht van de CombiRaad.
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Gedragsregels
Omgaan met huurders

Servicegericht
We doen het voor onze huurders. We proberen ze zo goed mogelijk te helpen. Dat betekent 
dat we naar ze luisteren, concrete afspraken met ze maken en die nakomen. In geval van 
onvoorziene omstandigheden of knelpunten zoeken we actief naar oplossingen. Daarbij 
nemen we de afspraken die gemaakt zijn binnen de CombiRaad in acht. Als blijkt dat we 
een belofte toch niet na kunnen komen dan melden we dat zo tijdig mogelijk.

Fatsoen
We gedragen ons volgens in Nederland algemene aanvaarde fatsoensregels, dat
betekent onder meer dat:
-  we respect hebben voor andere culturen en opvattingen. We leven immers in een 

multiculturele samenleving;
-  we onszelf voorstellen met naam en functie als we in contact treden met de huurders;
-  we ons aanpassen aan de omstandigheden, waarbij als uitgangspunt geldt dat we ons 

in voorkomende gevallen bij bewoners als gast gedragen;
- we anderen geen (onnodige) overlast bezorgen;
-  we geen gedrag vertonen dat intimiderend over kan komen;
-  representatieve kleding dragen die past bij onze functie en de situatie.

Privacy
We respecteren de privacy van de huurders. Informatie over huurders administreren we 
op een deugdelijke manier. Het mag voor onbevoegden niet mogelijk zijn om er kennis van 
te nemen. We houden ons aan de gedragscode voor het omgaan met elektronische media 
en de wetgeving rondom privacy.

Geen persoonlijke vergoeding
We vragen en/of ontvangen geen vergoedingen of diensten van derden voor 
werkzaamheden die we uit hoofde van onze functie en/of namens de CombiRaad
verrichten.

Klachten
Als een huurder onverhoopt toch een klacht heeft over de dienstverlening dan proberen 
we die op te lossen. Als dat niet lukt, wijzen we de huurder op de mogelijkheid om een 
klacht in te dienen. We vertellen ze precies op welke manier en bij welke instantie ze dat 
kunnen doen.

Omgaan met medewerkers van Woonkracht10

Relatie met medewerkers
Met medewerkers van Woonkracht10 wordt respectvol omgegaan.

Vertrouwelijk omgaan met informatie
Er wordt uitgegaan van wederzijds vertrouwen en met mogelijk gevoelige informatie 
wordt discreet omgegaan. Informatie waarvan afgesproken wordt dat deze vertrouwelijk 
is, wordt niet gedeeld.

Gedrag
De naam van Woonkracht10 wordt niet in diskrediet gebracht.
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Omgaan met externe relaties

Uitnodigingen
We gaan niet klakkeloos in op uitnodigingen van relaties. We vragen ons altijd af of het 
voor de CombiRaad zinvol is om op de uitnodiging in te gaan. Is dat niet het geval dan 
weigeren we met opgave van redenen.  
Dat geldt ook als de schijn van belangenverstrengeling zou kunnen ontstaan. In het geval 
van enige twijfel overleggen we eerst met het voltallige bestuur van de CombiRaad.

Omgaan met persoonlijke belangen

Algemeen: (Schijn van) belangenverstrengeling voorkomen
We voorkomen (de schijn van) belangenverstrengeling. Als we (direct of indirect) 
persoonlijke belangen hebben die kunnen conflicteren met de belangen van de CombiRaad 
dan bespreken we dat altijd met het voltallige bestuur van de CombiRaad.

Nevenactiviteiten
We melden alle nevenactiviteiten, betaald of onbetaald, die maar enigszins kunnen leiden 
tot belangenverstrengeling aan het voltallige bestuur van de CombiRaad. Dergelijke 
nieuwe nevenactiviteiten leggen we vooraf ter goedkeuring voor aan het voltallige bestuur 
van de CombiRaad.

Voorrang producten en diensten van de CombiRaad
We krijgen of nemen nooit voorrang bij het afnemen van diensten van de CombiRaad. 
We geven ook geen voorrang aan onze familie, kennissen, collega’s en relaties. Wanneer 
we zelf of leden van ons huishouden gebruik maken van diensten van de CombiRaad 
melden we dat altijd direct aan het voltallige bestuur van de CombiRaad. Door open te zijn 
voorkomen we de schijn van belangenverstrengeling.

Omgaan met collega-bestuurders

Voorbeeldgedrag
Goed voorbeeld doet goed volgen. We geven dus het goede voorbeeld. We zijn ons ervan 
bewust dat we elkaar voortdurend beïnvloeden. We zijn ons extra bewust van (de 
mogelijke interpretatie) van ons gedrag. We brengen de naam van de CombiRaad niet in 
diskrediet.

Open en eerlijk
We zijn open en eerlijk. We leggen verantwoording af over de geleverde prestaties en de 
manier waarop we die bereikt hebben. Als we fouten hebben gemaakt verdoezelen we die 
niet, maar proberen we er zichtbaar iets van te leren.

Geen ongewenst gedrag
We discrimineren niet. We maken ons niet schuldig aan intimidatie in welke vorm dan 
ook. We gebruiken nooit fysiek of verbaal geweld.

Persoonlijke problematiek
Verslavingsproblematiek kan het werken negatief beïnvloeden. Leden van de CombiRaad 
hebben geen verslavingsproblematiek.
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Maken van afspraken
We maken duidelijke afspraken en komen die na. We zijn ambitieus, maar doen geen 
beloftes die we niet waar kunnen maken. Mocht blijken dat het onverhoopt toch niet lukt 
om ons aan een afspraak te houden, dan stellen we de betrokkenen tijdig op de hoogte.

Elkaar aanspreken
We spreken elkaar aan op ongewenst gedrag. Bijvoorbeeld als we constateren dat een 
collega de gedragsregels in deze code niet naleeft.

Persoonlijke en intermenselijke relaties op het werk
We beseffen ons dat (intieme) persoonlijke en intermenselijke relaties met collega’s 
kunnen ontstaan. We vinden het belangrijk dat een persoonlijke relatie de kwaliteit van 
ons werk niet negatief beïnvloedt. Wanneer we (kunnen) vermoeden dat een relatie van 
invloed kan zijn op ons werk dan melden we die intern aan het voltallige bestuur van de 
CombiRaad. 

Omgaan met eigendommen van derden (bijv. Woonkracht10)

Zorgvuldig omgaan met functiegerelateerde faciliteiten
We gaan als een goed huisvader om met de functiegerelateerde faciliteiten en met 
materialen die ons door derden (bijv. Woonkracht10) ter beschikking zijn gesteld.  
We houden ons aan de voorwaarden, zoals die in een eventuele bruikleenovereenkomst 
zijn gesteld.

Privé gebruik eigendommen van derden (bijv. Woonkracht10)
We gebruiken de eigendommen van derden (bijv. Woonkracht10) niet voor 
privédoeleinden. Dat geldt dus voor zaken als computers en dergelijke, maar ook voor 
kleine dingen zoals papier enz. Een uitzondering geldt voor zaken waarvoor door de 
CombiRaad een afzonderlijke regeling is getroffen.

Handhaving
 
Als externe relaties van mening zijn dat bestuursleden van de CombiRaad zich niet
houden aan bovenstaande integriteitsregels, dan kunnen zij dat schriftelijk melden
aan de voorzitter van de CombiRaad. Betreft de melding de voorzitter, vindt de
melding bij de secretaris plaats.
 
Als bestuursleden van de CombiRaad constateren dat een bestuurslid zich niet houdt
aan de gedragsregels, dan dienen zij dit te melden bij de voorzitter van de
CombiRaad.

Stap 1
De voorzitter benadert het bewuste CombiRaadslid en heeft een gesprek
met hem/haar. Bij dit gesprek is, naast degene die aangesproken wordt, de voorzitter
en nog een CombiRaadslid aanwezig. Er vindt hoor en wederhoor plaats. Afhankelijk
van de aard van het gedrag wordt een waarschuwing gegeven en een termijn
waarbinnen het gedrag niet meer mag optreden. Dit wordt schriftelijk bevestigd.
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Sancties

Stap 2
Indien geen verbetering plaatsvindt binnen de afgesproken termijn, volgt een 
schriftelijke waarschuwing en aankondiging dat bij herhaling dit gevolgen heeft voor het 
bestuurslidmaatschap van de CombiRaad (beëindiging van het bestuurslidmaatschap van 
de CombiRaad).

Stap 3
Bij herhaling wordt het voltallige bestuur geïnformeerd en volgt beëindiging van het 
lidmaatschap.
 
In het geval van een ernstige overtreding wordt geen proeftijd aangeboden, wordt 
het voltallige bestuur direct geïnformeerd en volgt onmiddellijke beëindiging van het 
lidmaatschap van de CombiRaad.



Huurdersstichting CombiRaad
p/a Burg. de Bruïnelaan 97
3331 AC Zwijndrecht

secretariaat@combiraad.nl
www.combiraad.nl


