Bedrijfscode Painting Holland Groep
Zaandam 11-06-2020.

Bedrijfscode voor medewerkers, onderaannemers en ZZP’ers die werken in
opdracht van de Painting Holland Groep
Wanneer je namens de Painting Holland Groep werkzaamheden uitvoert krijg je onherroepelijk te maken
met opdrachtgevers, leveranciers, opzichters, bewoners, huismeesters, collega’s en andere relaties op de
locaties waar gewerkt wordt en daarbuiten.
Daar horen integriteits- en gedragsregels bij die de Painting Holland Groep ook in de dagelijkse omgang
vanzelfsprekend vindt. Wij zien de bedrijfscode als steun om plezierig met elkaar te kunnen werken.
De bedrijfscode is bedoeld om de medewerkers van de Painting Holland Groep bewust(er) te maken van hun
handelen. Hierin leggen wij vast wat in het algemeen als wenselijk en als niet-wenselijk gedrag wordt
beschouwd.
Iedereen die namens de Painting Holland Groep werkzaamheden uitvoert, dient op de hoogte te zijn van
deze bedrijfscode en zich hieraan te houden!
De bedrijfscode bestaat uit een aantal richtlijnen met betrekking tot integriteit en gedrag. Hierin maken wij
duidelijk wat wij verstaan onder integriteit en hoe wij willen dat er omgegaan wordt met relaties,
leveranciers en collega’s.
De richtlijnen van de bedrijfscode zijn als volgt opgedeeld:
1.
2.
3.
4.

Integriteitsregels
Gedragsregels
Sancties
Borging en navolging bedrijfscode
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1. Integriteitsregels
1.1 Toepasselijkheid
De directie verstrekt de bedrijfscode aan alle medewerkers. De bedrijfscode geldt voor alle medewerkers van
het bedrijf en personen die voor ons werken.(inclusief stagiaires en uitzendkrachten)
1.2 Toezichthouder
De directie heeft een toezichthouder benoemd. Deze houdt niet alleen toezicht op de naleving van de
bedrijfscode, maar functioneert ook als adviseur binnen het bedrijf. Bij de benoeming van de toezichthouder
zijn diens taken en bevoegdheden vastgelegd en bekend gemaakt. De toezichthouder vervult een
vertrouwensfunctie en neemt dus de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht met betrekking op de onder
zijn aandacht gebrachte zaken.
1.3 Integer handelen
De directie en de medewerkers zijn verplicht te handelen naar de regels die zijn opgenomen in de
bedrijfscode. Dit betekent dat zij zich zorgvuldig, integer, collegiaal en maatschappelijk verantwoord zullen
gedragen.
Deze bedrijfscode handelt uitsluitend over integriteit, mededinging en gedrag. Andere afspraken zijn terug te
vinden in ons kwaliteitshandboek, personeelshandboek en in (door de directie) vastgestelde protocollen.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld de verantwoordelijkheden voor het milieu, duurzaamheid en over veiligheid,
werktijden en o.a. het gebruik van sociale media.
1.4 Onrechtmatig handelen
De directie en de medewerkers dienen zich te onthouden van:
 gedragingen die strijdig zijn met het Europese en Nederlandse mededingingsrecht;
 gedragingen op grond waarvan een aannemer ingevolge artikel 24, sub c t/m sub g van Richtlijn
93/37/EEG [1] (en de corresponderende bepalingen in de overige Europese aanbestedingsrichtlijnen)
kan worden uitgesloten van deelname aan een besteding;
 andere strafbare gedragingen in het verkeer (omgang) met opdrachtgevers en concurrenten.
1.5 Vastleggen gegevens
Alle transacties die de directie en de medewerkers namens het bedrijf aangaan, worden op de juiste wijze
vastgelegd in de administratie volgens de daarvoor geldende procedures die inzichtelijk en controleerbaar
dienen te zijn.
1.6 Geschenken/giften
Wij willen voorkomen dat relatiegeschenken gezien zouden kunnen worden als tegenprestatie voor een
geleverde /te leveren dienst. Wij accepteren of geven geen geld of een andersoortig beloning voor taken die
wij als medewerker van de Painting Holland Groep voor derden verrichten of nalaten. Wanneer ons
geschenken of uitnodigingen worden aangeboden, overleggen wij altijd met onze leidinggevende over wat
we met dit aanbod gaan doen. Dit geldt ook andersom. Wij stellen relaties op de hoogte dat wij geen relatie
geschenken aannemen. Ook vragen wij van medewerkers dat er geen geschenken op een privé adres worden
aangenomen. Bij de Painting Holland Groep is het niet aannemen van presentjes de norm. Maar het ligt iets
genuanceerder. Wij nemen geen presentjes aan, maar………
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Een presentje aan een afdeling of aan het gehele team als geheel (bijvoorbeeld taart) wordt niet
aangemoedigd, maar als wij het krijgen dan kunnen we het niet laten staan maar het moet geen
beloning zijn van een individuele prestatie, daar ligt de grens.
Relatie geschenken nemen wij in principe niet aan, maar een broodje, een pen of andere kleine
dingen zullen er niet toe leiden dat een medewerker opeens in integriteitsproblemen komt. Dat
vertrouwen hebben wij in onze mensen. Heb je twijfel, sla het dan af of overleg met je leidinggevende.

1.7 Uitnodigingen
Alle ontvangen en verzonden uitnodigingen voor beurzen, etentjes, borrels, seminars, excursies en
(sport)evenementen worden gemeld en besproken met de leidinggevende. De leidinggevende maakt
eventueel samen met de directie en de desbetreffende medewerker de afweging. Wat zijn de kansen en
bedreigingen van de uitnodiging? Wij gaan uit van een duidelijke scheiding tussen werk en privé om de
relatie met externen zuiver te houden.
1.8 Nevenactiviteiten
Alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie mogen medewerkers betaalde of
onbetaalde nevenactiviteiten verrichten waarvan de uitoefening mogelijk in conflict kan komen met de
belangen van het bedrijf.
1.9 Geheimhoudingsplicht
Medewerkers zijn verplicht tot volledige geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke
bedrijfsaangelegenheden voor zover dit niet in strijd komt met een wettelijke plicht tot openbaarmaking. De
geheimhoudingsplicht blijft ook na beëdiging van het dienstverband van kracht. De directie kan schriftelijk
ontheffing verlenen.
Privacy. Het uitwisselen van privacy gevoelige informatie en persoonsgegevens is aan wettelijke regels
gebonden. PHG zal deze gegevens niet delen met derden zonder medeweten van de betrokken medewerker.
1.10 Belangenverstrengeling
Het kan voorkomen dat persoonlijke belangen en het belang van het bedrijf met elkaar botsen. Een goede en
zorgvuldige afweging van privé en zakelijk belang is hierbij aan de orde. Bij twijfel stemt een medewerker af
met zijn of haar leidinggevende.
1.11 Melding van overtredingen
Wanneer een medewerker op de hoogte is van een overtreding van de bedrijfscode door andere
medewerkers van het bedrijf, dan dient hij primair de ander hierop aan te spreken. Geeft dit niet het
gewenste resultaat dan dient hij dit te melden aan zijn leidinggevende. Wanneer een medewerker
dit niet wenselijk acht, de omstandigheden dit niet mogelijk maken of indien leidinggevende geen gehoor
geeft aan de melding, kan (een vermoeden van) een misstand worden gemeld bij de toezichthouder of
direct aan de directie van de Painting Holland Groep.
Uitlokking tot overtreding moet eveneens worden gemeld. De melding wordt vertrouwelijk behandeld en
privacy wordt gegarandeerd. De ontvanger van de melding legt deze, met datum van ontvangst schriftelijk
vast en tekent hiervoor samen met de melder.
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1.12 Contacten met media/pers
Medewerkers verwijzen media/pers altijd naar de directie. Zonder toestemming van de directie staan wij de
media/pers niet zelf te woord.
Sociale Media: Indien je sociale media gebruikt kan dit schade opleveren voor je eigen reputatie maar ook
voor die van PHG en haar relaties. Dit kan onbedoeld en buiten werktijd gebeuren. Doe op sociale media
geen uitlatingen die negatief en/of schadelijk voor jezelf of voor PHG zijn.
1.13 Onvoorziene gevallen
Wanneer een bepaalde gedraging niet in deze code is beschreven, maar mogelijk wel in strijd is met de geest
van de bedrijfscode, beoordeeld de directie die zodanig passende maatregelen treft.

2. Gedragsregels
Hoe gaan wij op de werken om met opdrachtgevers, bewoners, gebruikers en andere personen op het werk?
Let op; je eigen verantwoordelijkheid staat hierbij voorop!
2.1 Procedure
 Kom afspraken met opdrachtgevers, gebruikers altijd na.
 Dat betekent ook dat je er bent als je op een bepaald tijdstip hebt afgesproken.
 Lukt dit door omstandigheden niet? Geef dit dan door en maak een nieuwe afspraak.
 Stel jezelf bij een eerste kennismaking even voor. Als bijvoorbeeld een bewoner of opzichter
daarom vraagt, laat dan je legitimatie zien.
 Laat het de bewoner of huisbaas weten als je terug moet komen om de werkzaamheden af te
ronden. Maak indien mogelijk direct met hem een nieuwe afspraak en stel de uitvoerder daarvan
op de hoogte.
 Maak geen onderlinge werkafspraken zonder kennisgeving/toestemming van de uitvoerder;
 Laat na afloop de werkplek (bijv. woning of galerij) weer netjes achter.
 Voor afval gelden procedures die je in de “algemene regels en procedures uitvoerend personeel”
kunt vinden.
2.2 Informatie geven
 Wees zorgvuldig met de informatie die je aan derden geeft. Doe geen uitspraken over zaken die je
niet zeker weet of die je niet kunt waarmaken. Vertel desgevraagd waar je op dat moment mee
bezig bent. Als er vragen worden gesteld over de planning verwijs dan door naar de uitvoerder.
 Ga niet in discussie over onderwerpen die de belangen van de opdrachtgever kunnen schaden.
 Ga over de uitvoering of bij klachten niet in discussie met derden, maar verwijs door naar de
uitvoerder.
 Als er tijdens de werkzaamheden iets van derden beschadigd wordt, meld het dan direct aan de
uitvoerder en/of opzichter/huisbaas.
 Als je als ploeg één of meerdere dagen niet aanwezig bent (bijvoorbeeld als je naar een andere
klus gaat), informeer dan de opzichter of huismeester.
2.3 Kleding
 Draag de voorgeschreven werkkleding met het logo van de Painting Holland Groep. Voor
onderaannemers geldt dat de kleding deugdelijk moet zijn voor de aard van de werkzaamheden.
 Zorg er uiteraard voor dat je kleding schoon en netjes is en je er verzorgd uit ziet.
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 Draag altijd een shirt. Werken met een ontbloot bovenlichaam is niet toegestaan. Een korte broek
is toegestaan bij tropische temperaturen (vanaf 30 graden Celsius).
2.4 Collega’s onder elkaar
 Gedraag je verantwoordelijk en schreeuw niet tegen elkaar.
 Ga bij een onderling meningsverschil ergens anders naartoe en discussieer niet waar derden bij
aanwezig zijn.
2.5 Respect voor de ander
 Blijf altijd correct, zowel in taalgebruik als in gedrag. Gebruik bijvoorbeeld geen
seksistische of discriminerende taal. Ook niet naar voorbijgangers.
 Respecteer de personen waar je mee te maken krijgt. Treed niet in discussie over bijvoorbeeld
politiek, rassenkwesties, geloof of geaardheid.
2.6 Werkzaamheden in woningen en op balkons
 Betreed een woning alleen met uitdrukkelijke toestemming en medeweten van de bewoner,
opzichter of huismeester.
 Informeer - indien van toepassing - of de bewoner volgens afspraak voorbereidingen
heeft getroffen voor de werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het balkon opruimen. Is dit niet
(voldoende) gebeurd, dan meld je dit bij de uitvoerder en/of huismeester/opzichter.
 Neem geen huissleutels of eigendommen van de bewoners mee naar huis. Ook niet als de
bewoner hiervoor toestemming heeft gegeven.
 Maak nooit gebruik van materialen of gereedschap van een bewoner, maar gebruik je eigen
(gekeurde) gereedschap.
 Gooi nooit afval in de afvalcontainer van een bewoner.
2.7 Op het werk
 Rook bij voorkeur helemaal niet, maar zeker niet in afgesloten ruimten zoals woningen, de
schaftkeet, trappenhuizen e.d. Ruim de peuken op en gooi ze niet op de grond.
 Het meenemen en/of gebruiken van alcohol en drugs tijdens het werk is verboden.
 De radio mag alleen op een geluidsniveau spelen dat acceptabel is voor de omgeving, en alleen
als de opdrachtgever dit toestaat.
 Op het werk wordt er niet privé gebeld, tenzij de uitvoerder hier toestemming voor heeft gegeven
of er sprake is van een noodsituatie.
 Laat de werkplek veilig achter wanneer je deze tijdelijk verlaat en zorg dat gereedschap
opgeborgen is.
2.8 Bedrijfsmiddelen
Bedrijfsmiddelen (materieel, bouw –en kantoormateriaal maar ook arbeidsuren en bedrijfskennis) mogen
alleen worden gebruikt voor het werk van en bij PHG.
Uitzonderingen daarop worden altijd helder gecommuniceerd met de leidinggevende. In beginsel mogen
bedrijfsmiddelen dus niet voor privédoeleinden of anders dan zakelijk gebruik ingezet worden.
Uitzonderingen kunnen uitsluitend na toestemming van de leiding gevende. Indien toestemming wordt
gegeven zal de inkoopprijs van het bedrijfsmiddel aan je in rekening worden gebracht tenzij het
restmateriaal betreft dat geen bedrijfswaarde meer heeft.
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3. Sancties
De bedrijfscode is geen vrijblijvende zaak. De directie zal bij overtreding van deze bedrijfscode tot sancties
overgaan die, afhankelijk van de ernst van het geval, kunnen variëren van berisping, schorsing, boete, ontslag
tot ontslag op staande voet.
De Painting Holland Groep gaat ervan uit dat iedereen zich aan de gedragsregels houdt. Mocht dat niet het
geval zijn, dan treft de Painting Holland Groep de volgende maatregelen:
Onderaannemer/ZZP’er:
 Bij herhaaldelijk overtreden van deze gedragsregels of bij een ernstige overtreding van deze
gedragscode, loop je het risico dat de Painting Holland Groep jouw bedrijf niet meer uitnodigt
voor werkzaamheden;
Werknemer:
 Bij overtreding van deze gedragscode krijg je van de directie eerst een waarschuwing.
 Als je je vervolgens nog steeds niet aan de gedragscode houdt, dan volgt een verder gaande
sanctie afhankelijk van de situatie.

4. Borging en navolging bedrijfscode






De bedrijfscode wordt op onze website www.paintinghollandgroep.nl geplaatst;
Incidenten met betrekking tot de bedrijfscode houden wij bij;
Om de vijf jaar (of eerder als dat nodig blijkt te zijn) wordt de bedrijfscode geëvalueerd.
De bedrijfscode is een vast onderdeel binnen het personeelsbeleid en de uitvoering daarvan;
Bij aanstelling van nieuw personeel of inhuur van derden wordt de bedrijfscode uitgereikt, voor
akkoord getekend en in het personeelsdossier vastgelegd;
 Voor de huidige medewerkers is de bedrijfscode van toepassing;
 Toezichthouder / vertrouwenspersoon van de Painting Holland Groep is de heer Henk Kits,
bereikbaar via telefoonnummer: 075-6313160 of per mail h.kits@paintinghollandgroep.nl

Zaandam, juni 2020.

Henk Zirschky
Algemeen directeur Painting Holland Groep
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