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Gedragscode Manders Totaal

De afspraken en regels uit deze Gedragscode gelden voor alle medewerkers en de directie van 
Manders Totaal. Ook iedereen die namens Manders Totaal optreedt of opdrachten aanneemt zal 
zich aan deze Gedragscode moeten conformeren.

Randvoorwaarden bij het opstellen van de richtlijnen

Bij het opstellen van deze Gedragscode is uitgegaan van de volgende randvoorwaarden:
• Vertrouwen in een open, transparante cultuur met eigen verantwoordelijkheid;
•  Manders Totaal verwacht dat externe relaties ook een gedegen integriteitsbeleid hebben en zich 

daar aan houden;
•  In contacten met derden dient er sprake te zijn van een win- win- situatie en wederkerigheid;
•  Uit het genoten voordeel vloeit geen afhankelijkheidsgevoel / verplichting tot tegenprestatie / 

onafhankelijkheidsgevoel jegens die derden;
•  Deze Gedragscode geeft geen limitatieve opsomming van activiteiten, die wel of niet zijn 

toegestaan. Bedoeld is om een richting aan te geven;
•  Corruptie en fraude worden in geen enkel geval getolereerd;
•  Wij gaan ervan uit dat alle medewerkers van Manders Totaal hun eigen verantwoordelijkheid kennen 

op het gebied van integriteit;
•  Gedragingen naar deze gedragscode, alsmede het huishoudelijk reglement zijn onderdeel van de 

personeelsbeoordelingen;
•  Deze Gedragscode is gebaseerd op de gedragscode integriteit zoals in november 2008 opgesteld 

is door Woonpartners te Helmond. Overal waar “personeel” of “medewerkers” in de code staat 
wordt ‘een ieder’ binnen de onderneming bedoeld; van medewerker, leidinggevende, directeur tot 
adviseur. Overal waar “hij” staat dient hij of zij te worden gelezen.

Indeling van de Gedragscode

De Gedragscode Integriteit voor Manders Totaal is opgebouwd uit vier hoofdstukken:
1. Hoofdstuk 1 bevat richtlijnen voor de “Interne integriteit”, de afspraken en de huisregels.
2.  Hoofdstuk 2 bevat de afspraken met betrekking tot “Externe Integriteit”. Dit zijn de afspraken die 

een werking naar buiten toe hebben en de wijze waarop Manders Totaal keuzes maakt.
3. Hoofdstuk 3 betreft aanbevelingen en richtlijnen voor gedrags- en huisregels.
4. Hoofdstuk 4 behandelt de sancties bij niet naleving van de Gedragscode.
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1. Interne integriteit

Manders Totaal hecht veel belang aan een imago als integere organisatie. Dit begint uiteraard 
bij jezelf. Een van onze organisatiecompetenties is daarom ook Integriteit. Wij verwachten van 
onze medewerkers dat zij integer zijn en gelijk spreekt dit ook voor zich. We hebben een aantal 
interne richtlijnen opgesteld die hierop betrekking hebben.

• Privé- aangelegenheden regelen we zoveel mogelijk buiten werktijd
Privézaken hoor je te regelen in je eigen tijd. Toch kan het wel eens nodig zijn om overdag een 
dringend telefoontje te plegen of een fax, e-mail, enzovoort te versturen. Uiteraard is dit in bepaalde 
situaties toegestaan. Wel is het de bedoeling dat hiermee bewust, open en verantwoordt wordt 
omgegaan.

• Zorgvuldig omgaan met bedrijfseigendommen
Manders Totaal zorgt ervoor dat iedere medewerker aan de slag kan met goed materiaal, 
gereedschappen, apparatuur, auto’s enzovoorts. Manders Totaal verwacht wel dat hiermee met zorg 
wordt omgegaan. Laat een en ander (zoals notebooks, camera’s) daarom nooit onbeheerd achter maar 
berg deze verantwoord op in kasten of bij mobiel gebruik, buiten het gezichtsveld.

• Gebruik kantoorartikelen en gereedschappen
Alle kantoorartikelen en gereedschappen (onder andere notitieblokken, cd-roms, boormachines, 
bedrijfsauto’s etc.) zijn uitsluitend bedoeld voor zakelijk gebruik. Alleen als je buiten kantooruren 
werk verricht ten behoeve van Manders Totaal, mag je daarvoor materiaal van Manders Totaal 
gebruiken. Het is niet de bedoeling om bedrijfsmiddelen zoals notitieblokken, digitale camera’s, 
boormachines, cd-roms of kopieermachines voor privé – doeleinden te gebruiken. Voor wat betreft 
het gebruik van het kopieerapparaat is het zo dat iedereen wel eens een kopietje voor eigen 
gebruik maakt. Dat mag, als het maar geen tientallen worden en niet bedoeld is voor vereniging of 
clubactiviteiten. 

• Gebruik mobiele telefoon
Een aantal medewerkers heeft de beschikking over een mobiele telefoon van Manders Totaal en 
eventueel een passende car- kit. Het is de bedoeling dat deze telefoon wordt gebruik voor zakelijk 
telefoonverkeer. Er zal maandelijks bezien worden of het gebruik strookt met het gemiddelde gebruik 
binnen ons bedrijf en overschrijdingen worden besproken.  

• Privégebruik internet en e-mail
Alle kantoormedewerkers hebben toegang tot e-mail, en internet. Iedereen stuurt wel eens een privé- 
mail. Op zich geen probleem zolang het beperkt voorkomt en het de dagelijkse werkzaamheden niet 
verstoort.
Uiteraard is het niet toegestaan om het e-mailsysteem te gebruiken voor het verzenden van berichten 
met een pornografische, racistische, discriminerende, beledigende, aanstootgevende of (seksueel) 
intimiderende inhoud. Ook het verzenden van berichten die (kunnen) aanzetten tot haat en/of 
geweld is niet toegestaan. Tot slot spreekt het dan ook voor zich dat het bezoeken, downloaden 
en verspreiden van pornografische, racistische, discriminerend, beledigende of aanstootgevende 
internetsites ook niet is toegestaan.
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Bij Manders Totaal is het technisch mogelijk om het e-mail en internetgebruik van medewerkers te 
registreren. Hiermee kan inzicht worden verkregen in het gebruik en kan tevens mogelijk misbruik aan 
het licht komen. Bij verdenking van schending van dit onderdeel van de Gedragscode, raadplegen we 
deze bestanden, na opdracht hiervoor van de algemene directeur.

• Gebruik dienstauto’s en bedrijfbussen
Voor het uitvoeren van het werk heeft Manders Totaal bedrijfsbussen en personenauto’s tot haar 
beschikking. Alle bussen en personenauto’s dienen overeenkomstig de auto overeenkomst te worden 
gebruikt en beheerd. Alle auto’s met grijs kenteken zijn uitgerust met een GPS ontvanger en de 
automatisch gegenereerde ritlijsten worden op eerste verzoek aan de belastingdienst verstrekt.

• Nevenwerkzaamheden
Overeenkomstig de CAO en het huishoudelijk reglement mag de werknemer geen werkzaamheden van 
derden (blijklussen / beunen) verrichten.
Indien hieromtrent vrijstelling verlangt wordt gebeurd dit uitsluitend in overleg met de directie van 
Manders Totaal.

• Declaraties en rekeningen
Bij het indienen van declaraties doet Manders Totaal een beroep op de eigen verantwoordelijkheid 
van de medewerker, namelijk dat hij of zij naar alle billijkheid, redelijkheid rekeningen indient.
Declaraties dienen daarnaast altijd door de derict leidinggevende te worden gecontroleerd en voor 
rechtmatigheid en doelmatigheid te worden geparafeerd. Afrekening verloopt via de financiële 
administratie.

2. Externe Integriteit

In dit hoofdstuk bespreken we de regels die gelden op het gebied van externe integriteit, of het 
zakelijk houden van relaties.

Relatiebeheer
Bij relatiebeheer gaat het om het onderhouden van contacten met en door bedrijven en instellingen 
van en naar Manders Totaal. De nadruk ligt op het behoud of het verbeteren van de relatie. Hierbij 
kun je denken aan contracten met klanten in het algemeen, aannemers, zorg- en welzijnsinstellingen, 
ambtenaren, architecten, adviesbureaus, bank(en), leveranciers, drukkers, vormgevers en dergelijke. 
Deze contacten dienen een zakelijk belang voor Manders Totaal te hebben.

• Relatiegeschenken en meldingsplicht
We nemen bij Manders Totaal geen dure relatiegeschenken aan. Geschenken voegen niets toe aan de 
werkrelatie die we met dienstverleners en leveranciers nastreven. Bovendien kan het verwachtingen 
scheppen. Geschenken met een waarde van minder dan € 25,00 mogen door de medewerker worden 
aangenomen. Geschenken boven dat bedrag worden niet aangenomen en teruggestuurd naar de 
afzender / aanbieder. Een uitzondering hierop vormen de kerstgeschenken. Kerstgeschenken, ook die 
aan personen zijn gericht, worden centraal ingeleverd en verloot / verdeeld onder al het personeel. 



gedragscode 6

Aan relaties wordt gemeld dat giften aan individuele medewerkers op kantoor en / of op het huisadres 
van betrokkenen niet worden gewenst. Wij gaan er dan ook vanuit dat relaties geen geschenken 
aanbieden.

Verder geldt:
•  Acceptatie alleen als jouw onafhankelijke opstelling ten opzichte van de gever daardoor niet wordt 

beïnvloedt. Bedenk ook hoe de buitenwereld aankijkt tegen het aannemen van geschenken;
•  Je meldt de aanbieding van geschenken die je niet hebt geaccepteerd, door hogere economische 

waarde dan wel het in het geding komen van je onafhankelijke opstelling, bij de directie;
•  Accepteer nimmer geldbedragen/cadeaubonnen;
•  Accepteer geen geschenken van relaties waar je nog mee moet onderhandelen, toezicht moet 

houden op kwaliteiten van levering of anderszins zaken mee moet doen.

•  Uitnodigingen voor lunches en diners
Bij uitnodigingen voor lunches en diners geldt een aantal vuistregels:
•  Bekeken wordt of het formele contact noodzakelijk is. De onafhankelijkheid dient gewaarborgd te 

zijn en de uitnodiging wordt altijd besproken met de leidinggevende.
•  Op uitnodigingen voor lunches/diners die worden bekostigd door derden gaan we alleen maar in als 

dit Manders Totaal ten goede komt.
•  In geval Manders Totaal voornemens is anderen voor lunches of diners uit te nodigen wordt dit 

besproken met de direct leiding gevende en kunnen de kosten volgens de spelregels worden 
gedeclareerd.

• Uitnodigingen en recepties
Met uitnodigingen, recepties, relatiedagen etc. ga je transparant om!
•  Je beoordeelt of een uitnodiging relevant is voor Manders Totaal. 
Je bespreekt alle uitnodigingen met de verantwoordelijke leidinggevende.
•  Je neemt je verantwoordelijkheid bij informele contacten met derden, zoals recepties en etentjes 

waarbij alcoholische dranken worden geschonken. Zorg dat je je professioneel en verantwoord blijft 
opstellen en de goede naam en het imago van Manders Totaal niet wordt geschaad;

•  Je blijft verantwoordelijk dat jouw leidinggevende op de hoogte is van het hetgeen heeft 
plaatsgevonden en is afgesproken. Blijkt achteraf dat een uitnodiging een ander karakter had dan 
vooraf geschat, bespreek dit dan met jouw leidinggevende.

• Scheiding zakelijk en privé
Om de relatie met externe relaties zuiver te houden, houdt Manders Totaal zakelijk en privé strikt 
gescheiden. Dat kan namelijk verplichtingen scheppen voor zowel medewerkers van Manders Totaal 
als voor medewerkers van externe relaties.

•  We willen de opdrachtgeversrol niet vermengen met de klantrol.  
Dit betekent in beginsel dat medewerkers privé geen goederen of diensten afnemen bij een bedrijf 
waar hij namens Manders Totaal zaken mee doet.  
Een geactualiseerde lijst van bedoelde bedrijven en instellingen is voor onze medewerkers 
beschikbaar. Is het onvermijdelijk dat een medewerker zaken doet met een zakelijke relatie 
van Manders Totaal zoals hierboven bedoeld, dan dient dit te gebeuren tegen marktconforme 
voorwaarden. De medewerker meldt dit bij zijn direct leidinggevende. We gaan met dit soort 
situaties op een transparante en open manier om.
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•  Het is niet toegestaan voor medewerkers om bedrijfmatige activiteiten uit te oefenen voor eigen 
rekening of voor rekening van derden, met behulp van eigendommen van Manders Totaal.

•  Onze medewerkers mogen, al dan niet tegen betaling, geen gebruik maken van diensten van 
Manders Totaal. De dienstverlening van Manders Totaal in de richting van haar medewerkers is 
alleen daar aan de orde waar dit een collectief karakter heeft en door de directie is vastgesteld.

•  Het is niet toegestaan/geoorloofd dat medewerkers voor zichzelf of verwanten enige vorm van 
voordeel regelen, waar het de dienstverlening van of door Manders Totaal betreft. Hetzelfde geldt 
voor dienstverlening van bedrijven waar Manders Totaal zakelijke contacten mee onderhoudt. Je 
voorkomt daarmee de schijn van vriendjespolitiek. Als een medewerker een verzoek in deze richting 
doet wordt hiervan melding gemaakt aan de directie.

•  Manders Totaal sponsort geen initiatieven in persoonlijk belang van medewerkers.
•  Daarnaast mogen er geen (bestuurlijke) nevenfuncties worden ingevuld die in strijd zijn met belang 

van Manders Totaal.

• Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Veelal staat er voor een leverancier veel op het spel. Dan kan het gebeuren dat deze meer dan 
de kwaliteit van zijn product gebruikt om de medewerker te overtuigen met hem in zee te gaan. 
Het inkopen van goederen of diensten behoort onafhankelijk te gebeuren. In haar werkprocessen 
zorgt Manders Totaal zoveel mogelijk voor functiescheiding. Dat wil zeggen dat onderhandelen over 
aankoop, het uiteindelijk bestellen en betaalbaarstelling, nooit door een en dezelfde persoon gebeurt.

Inkopen kan op verschillende manieren plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de (geschatte) hoogt van 
het bedrag dat met de offerte of begroting is gemoeid. 

In een organisatie als Manders Totaal, waar jaarlijks voor enorme bedragen wordt ingekocht, dient 
met inkopen en aanbestedingen open en transparant te worden omgegaan. Een hoge kwaliteit tegen 
een redelijke prijs staat voorop. Manders Totaal heeft een gedegen selectie gemaakt van leveranciers 
waarbij rekening is gehouden met de volgende onderwerpen:
•  Toepassen vigerende en relevante reglementen en wetgeving;
•  Manders Totaal heeft geen beleid om uitsluitend plaatselijk dan wel regionaal in te kopen Voorop 

staat een hoge kwaliteit tegen redelijk kosten;
•  Bij productkeuzes wordt steeds geprobeerd om te werken met producten die in de gehele keten zo 

min mogelijk belasten zijn voor mens en milieu. 
•  Bedrijven worden geselecteerd op totale dienstverlening en transparantie in haar verkoopmethoden.

Bij alle inkopen worden vaste relaties niet door een eenmalige actie van een potentiële nieuwe 
leverancier aan de kant geschoven. Er wordt altijd gekeken naar de overall dienstverlening van een 
leverancier en de jaarafspraken die zijn gemaakt. Indien er redenen zijn om van een vaste leverancier 
af te wijken dan wordt dit met de directie overlegd.

• Beursen, voetbalwedstrijden en overige evenementen.
Indien bedrijven medewerkers van Manders Totaal voor een relatiedag een voetbalwedstrijd, 
beurs, congres of symposium willen uitnodigen, moet dit gemeld en besproken worden met de 
leidinggevende. De bijeenkomsten moeten inspirerend en beeldvormend zijn en de ontwikkelingen 
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bij Manders Totaal en of het functioneren van betrokkene positief beïnvloeden (opdoen van kennis en 
inspiratie).
Verder hanteren we het volgende uitgangspunt: de deelname moet passen bij de aard van de functie. 
Tot slot vragen we van de medewerker dat hij verslag doet van de opgedane ervaringen.

3. Professioneel gedrag/Gedrag op de werkplek

Medewerkers van Manders Totaal en relaties die namens Manders Totaal optreden of Manders 
Totaal bezoeken, zijn zich ervan bewust werkzaamheden te verrichten in het belang van alle 
belanghebbenden van Manders Totaal in het algemeen, en van de klanten in het bijzonder. Dat 
betekent dat zij zich professioneel gedragen. Maar ook dat eventuele misstanden gemeld kunnen 
worden zonder schade voor diegene die daarvan melding maakt.

• Dienstverlening en bejegening
Over klanten, medewerkers en overige relaties of collega bedrijven van Manders Totaal wordt altijd 
respectvol gesproken, ongeacht hun afkomst, taal, religie of gedragingen. Ook buiten werktijd spreken 
en gedragen medewerkers en representanten zich altijd met respect voor Manders Totaal, haar 
klanten, medewerkers en overige relaties. Elke verbale of non-verbale uiting die ook maar enigszins 
een discriminerend of seksistisch karakter heeft, evenals grof taalgebruik, is uiteraard ontoelaatbaar.

• Misstanden binnen Manders Totaal
Deze Gedragscode geeft richtlijnen en voorbeelden hoe te behandelen wanneer de medewerker op 
situaties stuit waarbij integriteit een rol speelt. In de praktijk kunnen zich situaties voordoen die hier 
niet zijn beschreven. In die situaties is het verstandig om advies te vragen bij de leidinggevende.
Daarnaast kunnen de medewerkers worden geconfronteerd met een situatie dat anderen binnen 
de organisatie regels of normen overtreden. De medewerker doet er goed aan om deze kennis 
niet voor zich te houden. Het is zelfs zo dat hij in sommige gevallen verplicht is daarvan werk te 
maken. Wanneer er sprake is van een misdrijf is de medewerker verplicht hiervan aangifte te doen 
bij de officier van justitie. Daarnaast moeten ook vermoedens van misstanden worden gemeld 
(klokkenluidersregeling).
In al deze gevallen kan de medewerker zich wenden tot de directie. Is de directie onderwerp van 
(vermoedelijke) overtreding dan vervult de externe bedrijfsadviseur en tevens vertrouwenspersoon 
deze rol. Ook kan de melder er voor kiezen niet zelf de leidinggevende of directie te benaderen maar 
dit te doen via de vertrouwenspersoon waardoor de anonimiteit van de melder gegarandeerd is. 

• Klokkenluidersregeling
Bij Manders Totaal geldt een zogenaamde klokkenluidersregeling zoals hierna is vermeld. Dit is de 
procedure die vertelt op welke wijze een medewerker een vermoeden van een misstand kan melden 
en de acties die de directie moet ondernemen naar aanleiding van een melding. Een vermoeden van 
een misstand betreft:
•  Een grove schending van wettelijke voorschriften of bedrijfsregels;
•  Een groot gevaar voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu;
•  Een zeer onbehoorlijke wijze van functioneren, die het goede functioneren van Manders Totaal in 

gevaar brengt dan wel het imago van Manders Totaal op ernstige wijze schaadt.
•  Gedragingen welke in strijd zijn met de Europese wet op de mededinging.
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Vermoedt of constateert een medewerker dat een van deze zaken aan de orde is, dan is hij verplicht 
hiervan een melding te maken. Uitgangspunt van de regeling is dat een vermoeden van een misstand 
primair intern bij de leidinggevende wordt gemeld. Ook kan de melder er voor kiezen de misstand te 
melden aan de vertrouwenspersoon. Is de direct leidinggevende betrokken bij de misstand, dan kan de 
melder zich ook richten tot de vertrouwenspersoon of de directie. De leidinggevende die de melding 
heeft ontvangen, is verantwoordelijk voor een adequate afhandeling daarvan. Hij legt de melding 
schriftelijk vast en informeert de directie en indien het de directie betreft de vertrouwenspersoon. 
Vervolgens wordt de melding geverifieerd en een onderzoek gestart. Degene die een vermoeden van 
een misstand te goeder trouw meldt, en de leidinggevenden, mogen op geen enkele manier worden 
benadeeld in hun positie als gevolg van de melding dan wel het uitoefenen van hun taak. De melder 
wordt in het verdere proces als zodanig niet meer vernoemd of betrokken.

• Uitdragen integriteitsbeleid door leidinggevende
Als leidinggevende geef je het goede voorbeeld. Je bent open over je manier van werken. Je bent 
aanspreekbaar op je werkwijze en je houding naar medewerkers. Bij twijfel en vragen over de juiste 
handelswijze kunnen medewerkers bij jou terecht. Je bespreekt twijfels en vragen over integriteit in 
werkverband en stimuleert medewerker het zelfde te doen. Je bent alert op risicogevoelige situaties 
waarin medewerkers terecht kunnen komen en draagt bij aan hun weerstand daartegen. Je spreekt 
een medewerker aan op dubieus gedrag, maakt afspraken en treft zonodig maatregelen.

4. Sancties

Wanneer een medewerker, leverancier of externe relatie handelt in strijd met onze 
Gedragscode, dan beschouwen wij dat als een ernstige aangelegenheid. Afhankelijk van de 
ernst van de ‘overtreding’ zal de directie stappen ondernemen. Deze kunnen zich uitstrekken 
tot disciplinaire of verdergaande maatregelen tegen medewerkers of tot het verbreken van de 
samenwerking met externe relaties of een leverancier.

Situaties in de praktijk
Ondanks deze code en andere integriteitmaatregelen zullen zich in de praktijk situaties kunnen 
voordoen waarin niet direct een duidelijk antwoord is te geven op de vraag of iets wel of niet door de 
beugel kan. Als een medewerker voor een integriteitsvraag of moreel dilemma komt te staan, is het 
van grootst belang dat hij hierover praat bijvoorbeeld met zijn leidinggevende, zijn collega’s of met 
de directie. Op deze wijze blijft hij niet met het dilemma ‘zitten’, maar kan hij zijn eventuele ideeën 
toetsen aan de opvattingen van anderen en maakt hij zijn handelen transparant. Verder draagt hij dan 
bij aan het integriteitsbesef binnen Manders Totaal.

Laten we ons er van bewust zijn, dat iedereen binnen Manders Totaal een onderdeel is van de sfeer 
en cultuur die er heerst. Samen zijn we hier verantwoordelijk voor en moet het normaal zijn om 
elkaar aan te spreken op niet gewenst of ontoelaatbaar gedrag.
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Tot slot
Natuurlijk bestaan er bij Manders Totaal, los van deze Gedragscode, waarden, normen en regels 
over wat wel en niet kan. Daar hebben we code eigenlijk niet voor nodig. Toch hebben we besloten 
om ons integriteitsbeleid op hoofdlijnen in deze code vast te leggen. Niet vanuit een situatie van 
wantrouwen, maar als handvat. Bij twijfel kan deze Gedragscode ons in de goede richting wijzen. 
Maar nog belangrijker is dat we hiermee aan onze klanten en relaties laten zien hoe wij vinden dat 
met zaken moet worden omgegaan.

Integriteit is een van onze organisatiecompetenties en neemt als zodanig ook een vaste plaats in 
tijdens de beoordelingsgesprekken tussen medewerkers en leidinggevenden. Heb je vragen over deze 
Gedragscode dan kun je in eerste instantie ook altijd terecht bij de directie. In geval van verschil van 
inzicht met je leidinggevende kun je terecht bij de vertrouwenspersoon.


