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Woord vooraf 

 

Waarom een gedragscode? 

Dagelijks maken we afwegingen en keuzes op basis van onze kennis en ervaring en op basis van ons 

gezond verstand. Onder deze keuzes liggen de waarden die we belangrijk vinden en de praktijk 

waarin we ons bevinden. De uitkomsten kunnen voor iedereen anders zijn.  

Het Dollard College is een maatschappelijke instelling met een grote impact in haar werkgebied. We 

worden gefinancierd met publiek geld. Alleen al daarom is integer handelen van het grootste belang. 

Daarnaast willen we een veilige organisatie zijn voor onze leerlingen, voor de mensen die bij ons 

werken en voor degenen die bij ons op bezoek komen. Ook dit vereist integriteit in ons handelen. 

 

Reikwijdte 
Deze gedragscode is van toepassing op iedereen die in opdracht van het Dollard College 

werkzaamheden verricht. 

 

Integriteit 

Belangrijk is het om te handelen vanuit waarden, niet vanuit regels1. Het eigen morele oordeel is 

bepalend voor de keuzes die we maken en de dingen die we doen. Regels nemen de eigen 

verantwoordelijkheid weg, zijn soms tegenstrijdig en vaak voor meerdere uitleg vatbaar. 

Vaak is het wel duidelijk wat wel en wat niet geoorloofd is. Maar de grens tussen integer en niet-

integer handelen bevindt zich in een schemergebied. Een laptop meenemen naar huis voor een 

familielid is niet geoorloofd, maar hoe denken we over het meenemen van een pen? 

 

Deze gedragscode helpt bij het stellen van normen van wat wel en wat niet kan. We weten dan waar 

we aan toe zijn of we weten hoe we er mee moeten omgaan als we ergens over twijfelen. Wanneer je 

twijfelt over je keuze is het belangrijk om dit uit te spreken: wat vinden we oké en welke keuzes of 

handelingen vinden we ongewenst. 

De gedragscode moet je helpen om zelf te blijven nadenken over welk gedrag wel en niet passend is 

en hierover met elkaar in gesprek te blijven. Deze normen en waarden en eigen verantwoordelijkheid 

zijn van groot belang. Desondanks ontkomen we er niet aan om in deze gedragscode ook een aantal 

regels op te nemen ten aanzien van gedrag waarover de organisatie heel duidelijk wil zijn ten aanzien 

van wat wel en niet kan.  

 

“Een beetje integer kan niet”2 (Ien Dales, 1992). En zo is het. Als je de wil hebt om integer te zijn dan 

is het ook iets waar je in kunt groeien. Juist door het te bespreken en door te reflecteren. Daarom is de 

wijze waarop we met elkaar omgaan en dingen bespreken belangrijk. Dit is onder meer verwoord in 

onze kernwaarden ‘gemeenschappelijk versterkend’ en ‘bewust persoonlijk’. Een cultuur van openheid 

waarin we ons vrij voelen om onze dilemma’s te bespreken.  

De integriteit van de organisatie is een optelsom van de integriteit van alle medewerkers. Iedere 

medewerker heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid. Deze gedragscode kan je zien als een 

hulpmiddel daarbij. 

 

Ambassadeur  

Zoals genoemd, doet deze gedragscode een beroep op normen en waarden en het eigen morele 

oordeel in plaats van het stellen van strikte regels. Als medewerker ben je hierbij primair 

verantwoordelijk voor je eigen gedrag en wordt er verwacht dat je je ook gedraagt volgens de normen 

en waarden van de stichting. Als medewerker ben je ook ambassadeur van de organisatie, wat 

betekent dat je je, ook buiten werktijd, bewust bent van het feit dat jouw gedrag in relatie gebracht kan 

worden met de (normen en waarden van de) organisatie. Dit is een verantwoordelijkheid waarbij de 

                                                           
1 Wat overigens onverlet laat dat we altijd de wettelijke regels in acht nemen en ons daar aan houden. Deze gaan boven de 

kaders die in deze gedragscode worden beschreven.  
2 Ien Dales, 1992, uit haar speech over de integriteit van het openbaar bestuur. 
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organisatie er vanuit gaat dat je die als ambassadeur van de organisatie serieus neemt. De 

organisatie gaat er vanuit dat je je positief gedraagt en er alles aan doet om te voorkomen dat de 

belangen van de organisatie worden geschaad. 

 

Waar ligt de grens tussen wat wel en niet mag? 

Meestal is het duidelijk wat wel en wat niet mag en kan. Het zijn de schemergebieden die extra 

aandacht verdienen. Deze gedragscode besteedt aandacht aan 11 thema’s. In een aantal gevallen is 

er op mijndollardcollege.nl meer informatie voorhanden. Als dat het geval is, wordt hiernaar verwezen.  

En mogelijk zijn er in jouw specifieke setting nog andere thema’s rondom integriteit die kunnen spelen. 

Als werkgever vinden we het belangrijk dat we deze thema’s vrij en open met elkaar bespreken.   
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Thema’s 

 

1. Giften, relatiegeschenken en uitnodigingen 

Bedrijven laten hun waardering soms blijken door het geven van cadeaus. Heel leuk eigenlijk. Maar wij 

zijn een maatschappelijke organisatie die gefinancierd wordt met publiek geld. We willen elke schijn 

vermijden dat een geschenk invloed heeft (gehad) op besluiten, gedrag of op een andere 

behandeling. Daarom sla je giften zoveel mogelijk af. Bedrijven wordt om deze reden verzocht geen 

(kerst)attenties te sturen. 

Alle geschenken meld je bij je leidinggevende. Geschenken tot € 10,- mag je aannemen en houden. 

Voor geschenken vanaf € 10,- wordt een maatschappelijke bestemming gezocht. Geschenken 

ontvangen op het privéadres doe je sowieso niet.  

Ook voor uitnodigingen voor werkbezoeken, diners en excursies is het belangrijk om terughoudend te 

zijn. Wees hier open over en bespreek het vooraf met je leidinggevende. Bedenk en bespreek daarbij 

of het belang van de werkgever is gediend met de aanvaarding van de uitnodiging. 

 

2. Nevenwerkzaamheden  

Als je je als vrijwilliger voor een maatschappelijke organisatie inzet, wordt dat meestal gewaardeerd. 

Maar er kan belangenverstrengeling of een belangenconflict optreden. In de cao staat dat je betaalde 

(neven-)functies sowieso moet melden bij je leidinggevende. Het is echter ook raadzaam om 

onbetaalde nevenwerkzaamheden en vrijwilligerswerk te bespreken met je leidinggevende. Zeker als 

je zelf de afweging maakt dat er mogelijk raakvlakken zijn tussen jouw vrijwilligerswerk en de 

werkgever.  

Doel is om te voorkomen dat er belangenverstrengeling of een belangenconflict ontstaat.  

Specifieke aandacht besteden we aan het verrichten van betaalde (neven-)functies binnen het Dollard 

College als geheel. Het verrichten van dergelijke nevenwerkzaamheden is niet uitgesloten maar moet 

wel scherp beoordeeld worden op belangenverstrengeling, of op de schijn daarvan. Hierover treed je 

altijd in overleg met je leidinggevende van je oorspronkelijke functie dan wel hoofdfunctie. De 

afweging om wel of geen toestemming te verlenen maakt je leidinggevende altijd na overleg met jou 

en eventueel in overleg met collega leidinggevenden. 

 

3. Privégebruik van arbeidstijd en organisatiemiddelen3 

Het privégebruik in werktijd van de computer, het internet en e-mail is in beperkte mate mogelijk. In de 

pauze even een kwartiertje op internet zoeken naar privé-informatie is geen probleem, maar urenlang 

onder werktijd surfen naar vakantie-websites kan niet. 

Privé bellen op de werkplek in het bijzijn van je collega’s, uitvoerig over je privésituatie praten of 

soortgelijke activiteiten zijn niet passend omdat collega’s hier last van kunnen hebben. Even kort de 

kinderoppas bellen omdat je wat later komt is natuurlijk geen probleem. Regelmatig uitgebreide 

privégesprekken en –telefoontjes voeren kan niet. Wanneer je privésituatie zodanig is dat je tijdens 

werktijd veelvuldig beschikbaar moet zijn voor privézaken, ga daarover dan met je leidinggevende in 

overleg.  

Hetzelfde geldt voor je privémail. Dat je hierbij moet opletten heeft nog een reden. Wees voorzichtig 

met het openen van je privémail op het werk. Deze is vaak minder goed beveiligd dan je werkmail. 

Daardoor kan de vertrouwelijkheid van documenten in gevaar komen. Waardoor de integriteit van de 

organisatie beschadigd kan raken. 

Het is nadrukkelijk verboden om op het computernetwerk van de werkgever teksten en plaatjes te 

verspreiden die kwetsende humor, porno of politieke uitingen bevatten. Daarnaast is het illegaal 

kopiëren van software verboden: dit is een strafrechtelijk delict. Hier wordt door verschillende 

instanties op gecontroleerd. 

                                                           
3 De gedragscode ICT, van toepassing voor alle stichtingen behorend bij Onderwijsgroep Noord en te raadplegen via 

mijndollardcollege.nl, is onlosmakelijk verbonden met deze gedragscode. 
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Het gebruik van de kopieermachine en printer voor privédoeleinden is in bescheiden mate toegestaan. 

Maar wat is bescheiden? Overleg dit met je leidinggevende of collega’s. Wanneer je een kopietje 

maakt voor jezelf, doe dit dan in alle openheid. 

Er kunnen ook persoonlijke belangen spelen in het schemergebied van wat wel of niet kan. 

Bijvoorbeeld het zonder toestemming gebruiken van eigendommen van de werkgever in de privésfeer, 

zoals de bedrijfsfiets of gereedschappen. Wil je toch iets van het werk lenen? Wees hier dan open 

over en bespreek dit met je leidinggevende. Het zonder toestemming gebruiken van middelen, het 

toe-eigenen van middelen van de werkgever of het anderszins verrijken van jezelf ten koste van de 

werkgever is ten strengste verboden. We verwachten dat je zelf de normen en waarden hebt die 

voorkomen dat dit gedrag voorkomt. Maar ook verwachten we van jou als medewerker dat wanneer je 

dergelijk gedrag ziet bij anderen, je diegene daar op aanspreekt en het meldt bij je leidinggevende. 

 

4. Persoonlijke bijzonderheden en relaties 

Als je een persoonlijk belang hebt bij iets waarbij je op je werk betrokken bent, bijvoorbeeld een 

kennis die solliciteert, dan draag je de zaak over aan een collega. Verder doe je geen toezeggingen 

aan derden als er nog geen definitief besluit ligt. 

Daarnaast kunnen zaken in de relationele sfeer van invloed zijn op je werk. Er ontstaan 

vriendschappen en soms liefdesrelaties met collega’s. Natuurlijk bepalen we zelf met welke collega’s 

we in onze vrije tijd omgaan. Toch houden we er rekening mee dat een vriendschappelijke relatie van 

invloed kan zijn op de omgang met andere collega’s op het werk. Dit speelt nog meer als er sprake is 

van een liefdesrelatie. Hierover spreken we daarom het volgende af: 

 Als een leidinggevende een liefdesrelatie onderhoudt met één van zijn of haar medewerkers, 

meldt de leidinggevende dat in een zo vroeg mogelijk stadium na het zijn ontstaan van deze 

relatie bij de eigen leidinggevende. Het uiterlijke moment van melden is het moment dat de 

affectieve gevoelens over en weer naar elkaar zijn uitgesproken.  

Het doel is de formele gezagsverhouding tussen beiden zo snel mogelijk te beëindigen. In overleg 

wordt naar een passende oplossing gezocht waarbij het uitgangspunt is dat een leidinggevende 

en een medewerker die een liefdesrelatie hebben, niet werkzaam zijn binnen dezelfde vestiging. 

Gezien het feit dat hier ook sprake is van een afhankelijkheidspositie van de medewerker ten 

opzichte van de leidinggevende, weegt de verantwoordelijkheid van de leidinggevende in dit geval 

extra zwaar. Hierop zal een nadrukkelijk beroep worden gedaan bij het zoeken naar de meest 

passende oplossing. De bovenstaande handelwijze geldt overigens ook als er sprake is van een 

familierelatie in de 1e of in de 2e graad tussen de leidinggevende en de medewerker.  

 Het kan ook voorkomen dat collega’s die werkzaam zijn op dezelfde vestiging, een liefdes- of 

familierelatie met elkaar krijgen of hebben. Het is dan belangrijk dat alle betrokkenen 

professioneel en objectief blijven handelen en zich bewust zijn van de integriteitsrisico’s die deze 

privérelatie met zich meebrengen. We gaan ervan uit dat het werk door het bestaan van deze 

privérelatie op geen enkele wijze negatief wordt beïnvloed. Als door de ontstane relatie toch 

ongewenste gevolgen (dreigen te) ontstaan, bijvoorbeeld met betrekking tot de werkdynamiek, de 

productiviteit, de werksfeer en/ of belangen van het Dollard College, is het van belang hiervan 

melding te doen bij de leidinggevende. In overleg met elkaar wordt gezocht naar een passende 

oplossing.  

 

Vanzelfsprekend kun je bij het bespreken van de situatie rekenen op de discretie van je 

leidinggevende. Indien er communicatie wenselijk is, vindt dat in gezamenlijk overleg met betrokkenen 

plaats. 

   

Met nadruk willen we er in deze gedragscode op wijzen dat een liefdesrelatie tussen een medewerker 

en een leerling niet overeenkomt met de normen en waarden die we als organisatie nastreven. 

Medewerkers dienen zich er van bewust te zijn dat leerlingen zich in een afhankelijkheidsrelatie 

bevinden ten opzichte van de medewerker. Zowel op grond van professionele distantie, integriteit als 

het bieden van een veilige omgeving voor leerlingen is een dergelijke liefdesrelatie uit den boze.  
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5. Social Media4 

Social media bieden natuurlijk kansen: iedereen kan genoegens of ongenoegens uiten, of je kunt als 

medewerker laten zien dat je trots bent op je werk en zodoende bijdragen aan een positief imago van 

de organisatie. Blijf je ervan bewust dat je als medewerker ook een ambassadeur bent van de 

organisatie en daar naar handelt. Wat het ambassadeurschap betekent, kun je lezen in het woord 

vooraf onder ‘ambassadeur’.  

Bedenk dat het publiekelijk stelling nemen tegen een onderwerp mogelijk in tegenspraak is met de 

belangen van de werkgever. Ga verstandig en correct om met digitale media. Je mening geven mag 

natuurlijk, maar laat je hierbij niet ongenuanceerd of onbehoorlijk uit over de werkgever, je werk of 

collega’s. Social media zijn immers voor iedereen openbaar. Bedenk ook dat je geen controle hebt 

over de verspreiding van informatie die jij via social media publiceert.  

Ga als medewerker ook bewust en kritisch om met contacten met leerlingen via social media. De 

stelregel is dat dergelijke contacten functioneel moeten zijn in relatie tot het leerproces. Als 

medewerker gebruik je niet je privé-account als het gaat om communicatie via social media met 

leerlingen. Vrienden worden met leerlingen is niet verstandig. Gebruik een apart profiel dat duidelijk 

aan het Dollard College gelinkt is.  

Hierbij wordt ook verwezen naar de laatste alinea onder punt 4 van deze gedragscode. Bij twijfel stem 

je af met een collega of bespreek je dit met je leidinggevende of een ander die je hierbij verder kan 

helpen. 

Uiteraard geldt ook ten aanzien van het gebruik van social media, dat je een voorbeeldrol hebt als 

medewerker van de organisatie en de normen en waarden die we hanteren ten aanzien van gepast en 

ongepast gedrag, van toepassing zijn. Zie hiervoor ook punt 9 van deze gedragscode. 

 

6. Vertrouwelijke en privacygevoelige gegevens5 

Informatie waarvan je vermoedt dat deze vertrouwelijk of privacygevoelig is, houd je geheim. Alleen 

wanneer je er wettelijk toe verplicht bent, als het delen van informatie noodzakelijk is voor het goed 

kunnen uitoefenen van de functie voor jou of een collega, of als je toestemming hebt van de persoon 

over wie het gaat, deel je deze informatie met derden en dan ook alleen die informatie die nodig is. 

Twijfel je er over of bepaalde informatie vertrouwelijk is, persoonsgegevens zijn of dat je ze mag delen 

met anderen? Bespreek dit met je leidinggevende of leg het voor aan de functionaris 

gegevensbescherming6.  

Wees je ook bewust van de huidige privacy wetgeving. Het is belangrijk om je te realiseren dat je 

tegenwoordig nog meer dan voorheen met veel informatie zeer zorgvuldig moet omgaan.  

 

7. Verdovende middelen 

Als organisatie staan we voor kwaliteit. Zowel in het onderwijs als in de andere werkzaamheden die 

binnen de organisatie verricht worden. Ook hebben we veiligheid hoog in het vaandel: 

onderwijsinstellingen dienen veilige en vertrouwde plekken te zijn, waar mensen graag komen, 

leerlingen optimaal de kans krijgen om zich te ontwikkelen en medewerkers optimaal de kans krijgen 

om hun werk goed te verrichten. Het gebruik van verdovende middelen, waaronder alcohol en drugs, 

is een bedreiging voor zowel de kwaliteit als de veiligheid binnen de organisatie. Het is dan ook niet 

toegestaan om onder werktijd gebruik te maken van enige vorm van verdovende middelen. Ook is het 

gebruik van verdovende middelen voorafgaand aan de werktijd, met als gevolg dat je onder invloed 

bent tijdens het verrichten van je werk of je aanwezigheid op de werkvloer, niet toegestaan. De handel 

                                                           
4 Het Sociale media reglement voor alle stichtingen behorend bij Onderwijsgroep Noord, te vinden via mijndollardcollege.nl, is 
onlosmakelijk verbonden met deze gedragscode. 
5 De Privacyverklaring voor alle stichtingen behorend bij Onderwijsgroep Noord, te vinden via mijndollardcollege.nl, is 

onlosmakelijk verbonden met deze gedragscode. Meer achtergrondinformatie over het informatiebeveiligings- en privacybeleid 
is tevens te raadplegen via mijndollardcollege.nl. 
6 De namen van de functionaris gegevensbescherming en de overige contactpersonen IBP (informatiebeveiliging en privacy) 

zijn te vinden op mijndollardcollege.nl. De functionaris gegevensbescherming is per mail te bereiken via 
privacy@onderwijsgroepnoord.nl 
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in verdovende middelen is te allen tijde ten strengste verboden. Verwijzend naar de normen en 

waarden die we als organisatie hebben en het ambassadeurschap dat we van onze medewerkers 

verwachten, kan handel in verdovende middelen in welke omstandigheden of context dan ook, leiden 

tot verstrekkende consequenties. 

 

8. Kleding 

Tijdens je werk is het belangrijk dat je je representatief gedraagt. Daarbij zijn kleding en een goede 

uiterlijke verzorging van belang. De kledingstijl binnen de organisatie loopt van informeel tot zakelijk. 

Dat past binnen onze organisatie, mits het voldoende representatief is natuurlijk. Bij twijfel over wat als 

representatief gezien kan worden, vindt het gesprek plaats tussen leidinggevende en medewerker(s). 

Bedrijfskleding: soms wordt er van je verwacht dat je voor de herkenbaarheid of veiligheid bepaalde 

kleding draagt. Je leidinggevende kan je vertellen of dit aan de orde is. Wanneer dit het geval is, wordt 

van je verwacht dat je hieraan gehoor geeft. 

 

9. Ongewenst gedrag 

Tot nu toe hebben we de focus gericht op onze eigen integriteit. Maar jij kunt zelf ook de dupe worden 

als je integriteit wordt aangetast door derden. Voorbeelden daarvan zijn: fysiek, verbaal of schriftelijk 

geweld, intimidatie, stalking, discriminatie naar sekse, seksuele geaardheid, seksuele intimidatie, 

geloofsovertuiging of ras. Kortom, gedragsuitingen die onacceptabel zijn. Dat kan gebeuren door 

derden, maar ook door je eigen collega. 

De vraag is dan wat je moet doen. In het geval dat een niet-collega fatsoensregels overtreedt of 

agressief wordt, gelden de volgende vuistregels: 

 je zegt dat tegen betrokkene; 

 je stopt met het gesprek en verlaat de situatie; 

 je meldt het voorval bij je leidinggevende. 

 

Komt het grensoverschrijdend gedrag van een collega? En kun je dit niet bespreken met de 

betreffende collega? Ga hierover dan in gesprek met je leidinggevende al dan niet met behulp van de 

vertrouwenspersoon7. Is je leidinggevende zelf de oorzaak of betrokkene bij het ongewenste gedrag? 

Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon. Met hem bespreek je de aard van de klacht en hij 

helpt je verder om de juiste stappen te zetten. Informatie over onze vertrouwenspersoon vind je op 

mijndollardcollege.nl. 

 

Het is ook goed om je te realiseren dat jij zelf ook ongewenst gedrag kunt vertonen richting leerlingen, 

collega’s of anderen. Ongewenst gedrag kent globaal twee vormen. De eerste vorm is gedrag dat door 

de ander als ongewenst wordt ervaren. De andere vorm is gedrag dat niet als professioneel gezien en 

ervaren wordt. Dat kan ook gedrag zijn dat door een ander wel gewenst wordt, maar dat volgens de 

Dollard College normen niet door de beugel kan. De lat ligt op dit punt hoog. Wij maken voor de 

beoordeling van deze twee vormen geen verschil.  

Voorbeelden van gedrag dat volgens de normen van het Dollard College niet wordt geaccepteerd zijn 

ook hier fysiek, verbaal of schriftelijk geweld, intimidatie, stalking, discriminatie naar sekse, seksuele 

geaardheid, seksuele intimidatie, geloofsovertuiging of ras. Het kan echter ook subtieler liggen zoals 

het aanraken van collega’s of leerlingen, het maken van suggestieve opmerkingen of complimenten, 

het te dicht in elkaars persoonlijke ruimte gaan staan, het maken van niet gepaste grappen, het 

gebruiken van krachttermen etc.  

Daarnaast zijn gedragingen die je als niet-professioneel kunt beschouwen bijna per definitie 

ongewenst. Ongewenst is bijvoorbeeld om in app contact met leerlingen of collega’s veel gebruik te 

maken van emoticons. Een emoticon kan voor de zender een andere betekenis hebben dan voor de 

ontvanger. Een ander voorbeeld van niet-professioneel gedrag is om nog laat op de avond een 

intensief app contact te hebben met een leerling. 

                                                           
7 De contactgegevens van de interne vertrouwenscontactpersonen en van de externe vertrouwenspersoon vind je in het actuele 

schoolveiligheidsplan, te benaderen via mijndollardcollege.nl. 
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Het Dollard College wil de leerlingen altijd een veilige en vertrouwde leeromgeving bieden. Wees je 

hiervan altijd bewust en maak geen misbruik van je positie en macht ten opzichte van de leerling. Zie 

hiervoor ook punt 11 van deze gedragscode. In het fysieke één op één contact tussen de medewerker 

en de leerling is de deur van het lokaal of de ruimte waarin jullie je bevinden bij voorkeur open. Als dat 

om enigerlei reden niet verstandig is en beiden zijn het daarover expliciet eens, is in ieder geval op elk 

moment normaal visueel contact van buitenaf mogelijk.  

 

Om je enigszins te helpen bij het bepalen van je eigen keuzes is het beantwoorden van de vraag: ”als 

ik me voor dit gedrag zou moeten verantwoorden bij mijn leidinggevende of bij de ouders van deze 

leerling of in het werkoverleg met mijn collega’s of op een andere manier, zou ik dit gedrag dan ook 

vertonen?”  Let wel, dit is geen sluitende vraag. Bij twijfel overleg je met je collega’s, je leidinggevende 

of met anderen die je daarbij behulpzaam kunnen zijn. Ook hier komt je rol als ambassadeur van de 

organisatie weer aan de orde. 

 

10. Plezier in je werk 

Wij vinden het prettig dat jij in een goede sfeer (samen)werkt. Plezier in je werk is belangrijk, want je 

brengt heel wat uren door op je werk. Goede werkomstandigheden, zinvol werk, waardering voor je 

inzet, prettige collega’s en een goede relatie met je leidinggevende zijn belangrijk. Maar waar mensen 

werken, kan er wel eens wat mis gaan. Denk daarbij aan onderwerpen zoals: 

beleving van een hoge of een lage werkdruk; 

psychische klachten; 

stress klachten; 

conflicten; 

onzekerheden en veranderingen in het leven; 

privéproblemen die het werk beïnvloeden; 

zingevingvraagstukken; 

het in balans brengen van je werk en je privé situatie. 

Als je in een situatie zit waarin je (deskundige) hulp kunt gebruiken, meld dit dan bij je leidinggevende. 

Als je liever niet naar je leidinggevende stapt, ga dan naar de vertrouwenspersoon. Blijf niet rondlopen 

met problemen en trek op tijd aan de bel! Dit kan verslechtering, zoals er ziek van worden, 

voorkomen.  

 

11. Respect voor de ander 

Vanzelfsprekend gaan we collegiaal en respectvol met elkaar om. Spreek open en constructief met 

elkaar over gedrag en functioneren. Het is belangrijk dat je op een eerlijke en opbouwende manier 

met elkaar bespreekt wat het beste is om te doen. Daarbij is het geaccepteerd als je een andere 

mening of visie hebt, maar het is belangrijk dat je dat wel met elkaar deelt. Dit betekent dat: 

 je collega’s met respect behandelt; 

 je geen misbruik maakt van macht en positie; 

 discrimineren nooit mag; 

 je niet roddelt over je collega’s en geen ongefundeerde kritiek geeft op anderen; 

 je open staat voor de feedback en meningen van anderen; 

 je op een positieve manier feedback geeft. 
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Levend houden van de gedragscode 

 

Het is belangrijk dat de gedragscode niet verwordt tot een stoffig document, maar levend gehouden 

wordt binnen het Dollard College en dat medewerkers op de hoogte zijn van de inhoud en de 

strekking van de gedragscode. Het levend houden van de gedragscode kan op verschillende 

manieren worden vormgegeven.  

 

1. Overhandiging bij indiensttreding 

Elke medewerker die in dienst treedt bij het Dollard College, krijgt in het arbeidsvoorwaardengesprek 

een exemplaar van de gedragscode overhandigd. Ook wordt de gedragscode kort toegelicht en wordt 

de medewerker verteld dat er vanuit wordt gegaan dat hij/ zij bij aanvang van het dienstverband op de 

hoogte is van de inhoud van de gedragscode. 

 

2. Individuele gesprekken 

In individuele gesprekken, zoals het HR-jaargesprek of een bilateraal overleg, kan aandacht besteed 

worden aan (delen van) de gedragscode. Gewenst en ongewenst gedrag is ook onderdeel van het 

functioneren van de medewerker. Wanneer er sprake is van gedrag dat mogelijk conflicteert met de 

gedragscode of de kernwaarden van de stichting, is een individueel gesprek bij uitstek de methode om 

dit bespreekbaar te maken. Ook wanneer de medewerker zelf ervaring heeft met gedrag dat in strijd is 

met de gedragscode (zoals bijvoorbeeld het gedrag beschreven onder thema 9: ongewenst gedrag), 

ga je als leidinggevende en medewerker hierover met elkaar in gesprek. 

 

3. Periodieke bespreking 

 De gedragscode wordt 2x per jaar op een teamoverleg geagendeerd. Dat biedt de gelegenheid om 

dilemma’s met elkaar te bespreken. De actualiteit is daarbij een goede aanleiding. Wanneer zich een 

casus voordoet, is het altijd goed om de gedragscode met elkaar te bespreken. 

Wanneer de actualiteit geen directe aanleiding biedt, kunnen de dilemmakaarten in bijlage 1 een 

hulpmiddel zijn om met elkaar het gesprek aan te gaan over de gedragscode, normen en waarden. 

Je leidinggevende is natuurlijk altijd benaderbaar wanneer je een kwestie gerelateerd aan de 

gedragscode wilt voorleggen.  

 

4. Voorbeeldrol leidinggevende 

Goed voorbeeld doet goed volgen. Zoals eerder in de gedragscode al is vermeld, heeft elke 

medewerker een ambassadeursrol voor de organisatie. Hier hoort ook voorbeeldgedrag bij. Van 

leidinggevenden wordt verwacht dat zij, nog meer dan andere medewerkers, deze voorbeeldrol op 

zich nemen en ook voor hun medewerkers een goed voorbeeld zijn ten aanzien van hetgeen is 

beschreven in deze gedragscode en de normen en waarden van de organisatie.   
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Nawoord 

 

Wat als iets niet goed gaat? 

Heb je twijfels over het integer handelen van een collega, bespreek dit in eerste instantie met de 

collega zelf. Doe dit met tact en kies daar een passend moment voor uit. Is dat niet mogelijk of leidt 

dat niet tot het gewenste resultaat, dan licht je je leidinggevende in. Wanneer het gaat over een 

integriteitsdilemma waar je zelf voor komt te staan, dan kan je uiteraard ook terecht bij je 

leidinggevende. Zij/ hij helpt je graag. Kan je hier niet terecht? Dan is er de vertrouwenspersoon. Deze 

gaat zorgvuldig om met jouw identiteit en deze wordt niet bekendgemaakt zonder jouw toestemming. 

 

Benadeling 

Je werkgever mag je niet benadelen omdat je een misstand meldt. Onderwijsgroep Noord heeft een 

klokkenluidersregeling die als een soort gedragscode werkt voor zowel de organisatie als voor de 

klokkenluider. Deze regeling moet het veilig melden van misstanden mogelijk maken en is ook van 

toepassing op het Dollard College. De klokkenluidersregeling is te vinden op mijndollardcollege.nl.  

Daarnaast is het mogelijk dat het Huis voor Klokkenluiders een bejegeningsonderzoek uitvoert. Zie 

voor informatie www.huisvoorklokkenluiders.nl.   

Is er sprake van een strafbaar feit of een schending van regelgeving of beleidsregels, ga dan direct 

naar je leidinggevende, de regiodirectie of het CvB. Als het een strafbaar feit is, dan zal het CvB 

hiervan aangifte doen.  

 

Tot slot 

Heb je verder nog vragen over deze gedragscode, neem dan contact op met je leidinggevende of met 

de P&O-adviseur. Ook wanneer je een suggestie hebt voor verbeteringen is deze zeer welkom. Een 

verbetering kan betekenen dat de gedragscode voor jou persoonlijk een prettiger hulpmiddel wordt, of 

voor je directe collega’s. Ook zijn er voortdurend ontwikkelingen binnen onze organisatie die wellicht 

vragen om aanpassingen van de gedragscode. Zo kunnen we samen verantwoordelijkheid nemen 

voor een integere organisatie waarin iedereen vertrouwen kan hebben. De integriteit van de 

organisatie wordt bepaald door de integriteit van haar medewerkers. Wij geven elkaar daarin het 

goede voorbeeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.huisvoorklokkenluiders.nl/
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Bijlage 1: ‘Dilemmakaarten’ - handreiking levend houden van de gedragscode  

 

Wat ga jij doen? 
 

Een collega heeft de gewoonte om mensen aan te 

raken als hij enthousiast in gesprek is. Jij en 

andere collega’s zijn hieraan gewend. Een nieuwe 

collega ervaart dit gedrag als heel vervelend en wil 

een klacht indienen. 

 

Wat ga jij doen? 
 

Je collega zit midden in een verbouwing. Hij 

regelt wel erg veel zaken in werktijd.   

 

 

Wat ga jij doen? 
 

Een goede vriend van je solliciteert naar een 

vacature op jouw afdeling. Enthousiast vertelt hij je 

dat hij is uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. 

Jij hebt echter sterke twijfels over zijn werkhouding. 

Wat ga jij doen? 
 

Je vraagt een offerte aan voor een dienst. Je 

weet dat een (ex-)collega kwaliteit levert en 

een hele redelijke prijs vraagt. Bovendien 

blijft het bedrag van de opdracht beneden de 

grens voor een aanbestedingstraject.  

 

Wat ga jij doen? 
 

Tijdens de kerstborrel zie je dat je leidinggevende 

teveel gedronken heeft. Even later wil ze in de auto 

stappen om naar huis te gaan. 

 

Wat ga jij doen? 
 

Je fietst door het centrum. Op een terras zie 

je een collega zitten van wie je weet dat deze 

zich ’s ochtends ziek gemeld heeft met een 

zware griep. 

 

Wat ga jij doen? 
 

Je ziet dat een collega onder werktijd regelmatig op 

Facebook of Instagram zit. 

Wat ga jij doen? 
 

Je collega heeft zich ziek gemeld. Jij en je 

collega’s willen hem een hart onder de riem 

steken en besluiten een bloemetje namens 

het team te sturen. Je bent in de buurt, dus 

geeft de bos bloemen persoonlijk af. 

Eenmaal aangekomen, blijkt je collega 

(gestoken in overall) midden in het puin van 

zijn verbouwing te staan. 

  

Wat ga jij doen? 
 

Je hoort twee collega’s negatief praten over een 

andere collega die er zelf niet bij is.  

 

Wat ga jij doen? 
 

Je merkt dat een collega relaties uit zijn 

privé-netwerk bevoordeelt bij het uitzetten 

van opdrachten.  

 

Wat ga jij doen? 
 

Je collega stapt naar een vertrouwenspersoon 

omdat haar leidinggevende haar al enige tijd lastig 

valt. Hij maakt seksueel getinte opmerkingen en 

komt te dichtbij haar staan. Zij wil haar positie niet 

in gevaar brengen dus een officiële melding doet 

ze niet. Jij ziet dat de leidinggevende haar anders 

blijft behandelen.  

 

Wat ga jij doen? 
 

Je collega laat haar laptop van het Dollard 

College regelmatig rondslingeren, ze 

vergrendelt het niet als zij van haar kamer 

gaat en je hebt nu al een aantal keren 

printjes met privacygevoelige informatie van 

haar bij de printer gevonden. 
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Wat ga jij doen? 
 

Je werkt op een plek waarbij je kunt beschikken 

over spullen (bijv. gereedschap, borden en bestek) 

van de school. Er komen soms collega’s langs die 

deze meenemen voor persoonlijk gebruik tijdens 

het weekend. Ze brengen het op maandagochtend 

weer netjes terug.  

 

Wat ga jij doen? 
 

Een collega van je afdeling gaat altijd buiten 

de deur lunchen. Steeds als hij daarna 

terugkomt, ruik je dat hij kennelijk alcohol 

gedronken heeft. Je collega functioneert 

verder prima en vertoont geen afwijkend 

gedrag. 

Wat ga jij doen? 
 

Op een buurtfeest wordt flink afgegeven op één 

van onze vestigingen. Jij weet dat er een paar 

problemen zijn en dat er hard gewerkt wordt aan 

oplossingen. 

 

Wat ga jij doen? 
 

Je werkt met twee collega’s aan project. Eén 

van hen blijkt totaal ongeschikt voor de klus. 

Je spreekt erover met je andere collega. Die 

deelt jouw mening.  

Wat ga jij doen? 
 

Op je werkplek worden regelmatig grapjes gemaakt 

ten koste van een bepaalde groep (bijv. vrouwen/  

werklozen/ stagiaires/ homo’s). 

  

Wat ga jij doen? 
 

Je college werkt veelvuldig thuis. Hij ‘weigert’ 

dan overleggen en vergaderingen die op ‘zijn’ 

thuiswerkdagen zijn ingepland. 

 

 


