
 

 

www.deerns.com 

01 juni 2015 

Gedragscode  
van Deerns 
 

  

  
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

   

 
 

 

 

      

 

 



 

 

  

Inhoud 

 

1 Inleiding 1 

2 De kernwaarden van Deerns 2 

2.1 Covenant van Deerns 3 

2.2 Gelijke kansen en non-discriminatie 3 

2.3 Overeenstemming met de arbeidsvoorwaarden 3 

3 Externe communicatie 4 

3.1 Handelen in het belang van de opdrachtgever 4 

3.2 Sociale media 4 

3.3 Bedrijfseigendom 5 

3.4 Duurzaam handelen 5 

4 Omkoping en het aannemen van geschenken 6 

4.1 Wat is omkoping? 6 

4.2 Geschenken 6 

4.3 Reizen en evenementen 7 

4.4 Etentjes 7 

4.5 Wat te doen als je zorgen hebt 7 

5 Klokkenluiden 8 

5.1 Wat is klokkenluiden? 8 

5.2 Wat te doen als je zorgen hebt 8 

5.3 Vertrouwelijkheid 8 

5.4 Bekendmakingen aan externen 8 

5.5 Bescherming en ondersteuning van klokkenluiders 8 

6 Nevenactiviteiten 9 

6.1 Wel of niet melden? 9 

6.2 Beoordelingscriteria 9 

6.3 Concurrerende nevenactiviteiten zijn niet toegestaan 9 

7 Lidmaatschappen 10 

8 Hulp nodig? 11 

9 Naleving van de Gedragscode 12 

 





 

 

 1 

1 Inleiding 

Bij Deerns hechten we veel waarde aan kwaliteit en integriteit. Deze waarden 

zijn fundamenteel voor onze verantwoordelijkheden ten opzichte van 

collega's, opdrachtgevers en de gemeenschap.  

 

Onze Gedragscode beschrijft onze principes om ethisch verantwoord zaken te 

doen, met als uitgangspunt onze kernwaarden en onze verplichtingen zoals 

vastgelegd in het Deerns Covenant. De Gedragscode is een leidraad voor 

onze handel- en werkwijze en van toepassing op de dagelijkse activiteiten van 

alle medewerkers van Deerns. 
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2 De kernwaarden van Deerns 

Deerns respecteert en koestert vijf kernwaarden: DORIS. Onze kernwaarden geven vorm aan 

onze cultuur, bepalen het karakter van ons bureau en komen tot uitdrukking in ons dagelijks 

handelen. 

 

Deskundigheid: We dienen het belang van onze opdrachtgevers voornamelijk door de kwaliteit van 

ons werk. We richten ons daarom op het handhaven en bevorderen van onze deskundigheid als 

ingenieurs, adviseurs en projectmanagers bij onze werving, prestatiebeoordeling, opleiding en 

ontwikkeling, controlemechanismen en -procedures en ondersteunende systemen. 

 

Ondernemerschap: Onze senior adviseurs, managers en projectleiders zijn, als professionele 

dienstverleners, onze belangrijkste verkopers. Deze grote groep is in staat potentiële opdrachtgevers 

te overtuigen van de voordelen van het werken met Deerns. Daarnaast dragen al onze medewerkers 

bij aan de waarde van ons bureau en onze kwaliteit door ondernemersgericht gedrag te vertonen, 

d.w.z. de bereidheid om nieuwe en betere werkwijzen te verkennen, verantwoordelijkheid te nemen 

en nieuwe combinaties van kennisbronnen te zoeken.  

 

Reputatiegerichtheid: We investeren in bestendige relaties met onze opdrachtgevers en doen 

daarom het nodige om onze reputatie als hoogwaardig bureau en als efficiënte, samenwerkende 

leden van ontwerpteams te beschermen en te versterken. Wij vinden duurzame tevredenheid onder 

opdrachtgevers en langetermijnwaarde belangrijker dan kortetermijnwinst en we zullen alles doen om 

onze opdrachtgevers tevreden te houden met onze prestaties.  

 

Integriteit: We gedragen ons op een ethisch verantwoorde manier ten aanzien van onze 

opdrachtgevers, projectpartners en onderaannemers. We werken uitsluitend in het belang van onze 

opdrachtgevers, waarbij we maatschappelijke behoeften en gedragsregels respecteren en bijdragen 

aan duurzame oplossingen. Tegenover onze collega’s zijn we geloofwaardig, eerlijk en betrouwbaar. 

 

Samenwerking: Een deel van de meerwaarde die we onze opdrachtgevers bieden, is de effectieve 

en efficiënte samenwerking met projectpartners. We gedragen ons op een professionele manier ten 

aanzien van onze collega's, als echte teamleden en leiders, waarbij het team belang boven het eigen 

belang gaat. We bieden onze collega's waar nodig onze kennis, ervaring en coaching. De vrije 

uitwisseling van technische kennis, medewerkers en marktinformatie is een hoeksteen van ons 

succes als One Firm. 
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2.1 Deerns Covenant 
 

Het Deerns Covenant,  gebaseerd op onze kernwaarden, is een onderlinge afspraak over de manier 

waarop we ons gedragen als individuele professional en hoe we samenwerken als collega’s en met 

onze opdrachtgevers en partners. 

 

Ons dagelijks werk 

 Wij houden ons aan onze verplichtingen en stimuleren onze collega's hetzelfde te doen. 

 In ons werk gaat het belang van de Deerns Groep voor dat van de landenvestigingen. Het 

belang van de landenvestigingen gaat voor dat van de eigen adviesgroep en het belang van 

de eigen adviesgroep gaat weer voor het belang van het individu. 

 Als we problemen of risico’s voorzien, informeren we ons management en richten we ons op 

het oplossen van het probleem, niet op de schuldvraag.  

 We zetten ons in om onze kennis, ervaring en informatie over een project te delen en 

beschikbaar te stellen aan alle collega’s binnen het bureau. 

 

Werken met onze opdrachtgever 

 We laten onze opdrachtgever nooit met een probleem achter, maar gaan in onze 

dienstverlening niet tegen onze kernwaarden in. 

 We helpen onze opdrachtgevers met het definiëren en waarmaken van hun vraag. Daarbij 

beseffen we dat 'nee' zeggen tegen een opdrachtgever soms het beste antwoord is. 

 We nemen en belonen initiatieven die onze werkprocessen en de kwaliteit van onze diensten 

verbeteren. 

 

Werken met elkaar 

 We steunen elkaar en werken als een team; succes betekent succes voor het team. 

 We respecteren anderen en behandelen elkaar als gelijken, zoals we zelf ook behandeld 

willen worden. 

 We zijn eerlijk en toegankelijk; we vragen en bieden hulp; we vragen en geven feedback. 

 We laten ons nooit negatief uit over onze opdrachtgevers, collega's of concurrenten. 

 We geven onze collega's de ruimte als we hen coachen, staan open voor andere 

standpunten en helpen hen bij het oplossen van problemen. Zo bevorderen we onze eigen en 

elkaars ontwikkeling. 

2.2 Gelijke kansen en non-discriminatie 
 

Wij streven ernaar al onze medewerkers een aantrekkelijke werkomgeving te bieden. Het is onze 

verantwoordelijkheid om medewerkers uitsluitend op basis van hun geschiktheid voor de functie te 

werven, aan te nemen en te bevorderen, en om ze te stimuleren bij hun persoonlijke ontwikkeling in 

overeenstemming met de doelstellingen van ons bureau. Zo geven we medewerkers een gelijke 

behandeling, ongeacht leeftijd, ras, nationaliteit of welk ander criterium dan ook dat irrelevant is voor 

de uitoefening van ons vak. In ons bureau behandelen we anderen (huidige en voormalige 

medewerkers, sollicitanten, opdrachtgevers, relaties en bezoekers) met respect en we gedragen ons 

nooit op een manier die anderen kunnen opvatten als pesterij, vijandigheid of oneerbiedigheid. Dit 

geldt zowel op de werkplek als buiten de werkplek (bij de omgang met opdrachtgevers, partners of 

andere aan het werk gerelateerde contactpersonen, tijdens zakenreizen en (sociale) evenementen). 

 

2.3 Overeenstemming met de arbeidsvoorwaarden 
 

De arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing op de arbeidsovereenkomst tussen Deerns en de 

medewerkers van Deerns. Deze Gedragscode geeft aan hoe medewerkers de verplichtingen in de 

praktijk brengen, vooral wat betreft gedrag binnen en buiten ons bureau, het aannemen van 

geschenken, nevenactiviteiten, lidmaatschappen en het gebruik van bedrijfseigendom.  
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3 Externe communicatie 

In onze dagelijkse zakelijke contacten laten we ons niet negatief uit over derden, ongeacht of het gaat 

om opdrachtgevers, partners, concurrenten of andere organisaties of mensen, tenzij dit functioneel is 

om de opdrachtgever van dienst te zijn. Zelfs in dergelijke gevallen moeten we ons beperken tot de 

minimale hoeveelheid informatie die vereist is.  

 

Vertrouwelijke informatie over Deerns of over anderen blijft vertrouwelijk en wordt alleen besproken 

met de relevante mensen binnen ons bureau, die worden ingelicht over de vertrouwelijke aard van het 

gesprek. Medewerkers mogen tijdens en na afloop van hun dienstverband (zonder tijdsbeperking) 

geen gebruikmaken, of het gebruik aanmoedigen of toelaten, van enige vertrouwelijke informatie voor 

andere doelen dan die van Deerns en ten bate van Deerns. Medewerkers ondernemen alle redelijke 

stappen om publicatie of openbaarmaking van vertrouwelijke informatie te voorkomen. 

 

We benadrukken dat we 'One Firm’ zijn. Om te zorgen dat opdrachtgevers ons zien als een 

samenhangend geheel worden gerelateerde documenten samen aangeboden, ook als de 

documenten zijn verdeeld over verschillende afdelingen. We zorgen dat al onze correspondentie 

foutloos en grammaticaal correct is. 

 

3.1 Handelen in het belang van de opdrachtgever 
 

Bij het zakendoen staan de belangen van de opdrachtgever voorop. Als de belangen van de 

opdrachtgever op het spel staan, nemen we stappen om deze veilig te stellen. In dergelijke gevallen 

kunnen we altijd hulp vragen van collega's of onze manager. Adviseurs van Deerns verlenen hun 

diensten met professionele integriteit en informeren de opdrachtgever over omstandigheden die hun 

professionele onpartijdigheid kunnen beïnvloeden. We treffen geen regelingen die de opdrachtgever 

niet (volledig) tevredenstellen, maar spannen ons in om het beste resultaat voor de opdrachtgever te 

realiseren. 

 

3.2 Sociale media 
 

Deerns gelooft in de dialoog via sociale media, zowel tussen medewerkers onderling als extern met 

onze partners, opdrachtgevers en leden van de diverse gemeenschappen waarin we actief zijn. 

Medewerkers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud die ze online publiceren; of het nu gaat 

om blogs, reacties in sociale netwerken of andere vormen van media. Wanneer Deerns wordt 

genoemd als bureau moet dit altijd in overeenstemming zijn met onze strategie en waarden, waarbij 

de reputatie van het bureau, opdrachtgevers en medewerkers niet mag worden geschaad of negatief 

worden belicht. Medewerkers mogen geen vertrouwelijke informatie publiceren. 

Medewerkers mogen op sociale media geen uitlatingen doen uit naam van Deerns, tenzij ze hiertoe 

zijn gemachtigd door hun manager. Medewerkers die deze machtiging niet hebben, moeten in hun 

berichten op sociale media of in hun persoonlijke profiel duidelijk maken dat ze namens zichzelf 

spreken. Medewerkers schrijven in de eerste persoon (enkelvoud) en gebruiken een persoonlijk e-

mailadres. 

De contactgegevens van zakelijke contacten in het kader van het dienstverband zijn vertrouwelijke 

informatie van het bureau. Na beëindiging van het dienstverband moeten medewerkers op verzoek 

een kopie geven van deze informatie en deze informatie verwijderen van hun persoonlijke accounts 

op sociale netwerken en eventuele andere kopieën vernietigen. 

Een medewerker die twijfels heeft over de gepastheid van een uiting of bericht mag dergelijke 

informatie niet plaatsen zonder eerst te overleggen met de manager. Als een publicatie op sociale 

media ons in diskrediet brengt of in een kwaad daglicht stelt, moet dit worden gemeld. 
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3.3 Bedrijfseigendom 
 

Medewerkers gebruiken tijdens hun werktijd allerlei soorten eigendommen van Deerns. We gaan 

ervan uit dat deze uitsluitend voor het werk en niet voor privé-doelen worden gebruikt: 

 Vastgelegd privé-gebruik 

Wanneer een bedrijfsauto, smartphone, tablet of laptop beschikbaar wordt gesteld, gelden hiervoor 

duidelijk omlijnde regels. Met de medewerker wordt een overeenkomst aangegaan voor deze 

bedrijfsmiddelen. De regels voor het privé-gebruik van internet en e-mail zijn beschreven in de 

arbeidsvoorwaarden.  

 

 Niet vastgelegd privé-gebruik 

Er zijn nog veel andere bedrijfsmiddelen die ook voor privé-doeleinden kunnen worden gebruikt, maar 

waarvoor het lastiger is regels vast te stellen. Mogen medewerkers een kopie maken van een 

declaratieformulier voor medische zorg? Ja, dat is toegestaan. En vijftig kopieën voor de voetbalclub? 

Nee, dat mag niet. Een privé-gesprek over de telefoon om een afspraak te maken met de huisarts? 

Ja, dat is toegestaan. Regelmatig lange telefoongesprekken voeren met familie over de 

boodschappenlijst is niet toegestaan. In deze situaties is het moeilijk een uitgebreide lijst te geven van 

elk privé-gebruik dat al dan niet is toegestaan. Raadpleeg de kernwaarden van Deerns als richtlijn. 

Medewerkers moeten niets doen wat ze ook niet zouden doen als collega's of de manager dat 

zou(den) weten.  

 

3.4 Duurzaam handelen 
 

Bij het gebruik van bedrijfsmiddelen en apparatuur van Deerns streven we ernaar de milieueffecten 

hiervan en het bijbehorende energieverbruik zo veel mogelijk te beperken. 
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4 Omkoping en het aannemen van 
geschenken 

Deerns wil zakendoen zonder afpersing, omkoping en andere onwettige, onethische of frauduleuze 

activiteiten. We houden ons aan alle geldende wetten en regels van de landen waarin we actief zijn. 

 

Medewerkers van Deerns accepteren geen geschenken, etentjes, entertainment of enige andere 

gunst van zakenrelaties als dit invloed kan hebben, of lijkt te hebben, op hun vermogen om objectieve 

zakelijke besluiten te nemen in het belang van Deerns en de opdrachtgevers van Deerns. Dit omvat 

ook commerciële diensten of kortingen op diensten voor persoonlijk gewin. De onafhankelijkheid van 

ons bureau kan in gevaar komen als we geschenken aannemen waardoor we ons mogelijk tot iets 

verplichten. Dit geldt ook wanneer zelfs maar het vermoeden van een dergelijke verplichting ten 

aanzien van de gever kan worden gewekt. Het is essentieel dat onze integriteit niet wordt geschaad 

en dat we onze handelingen volledig kunnen verantwoorden. Wij hanteren de punten 4.1 tot en met 

4.5 als richtlijn om dergelijke situaties goed te kunnen beoordelen.  

 

4.1 Wat is omkoping? 
 

Smeergeld of steekpenningen zijn een financieel of ander lokmiddel of beloning voor een handeling 

die onwettig of onethisch of anderszins ongepast is of waarbij misbruik van vertrouwen wordt 

gemaakt. We kunnen hierbij denken aan geld, geschenken, leningen, vergoedingen, gastvrijheid, 

diensten, kortingen, het gunnen van een contract of enig ander voordeel. 

 

Omkoping omvat het aanbieden, beloven, geven en accepteren van of het verzoeken om smeergeld 

of steekpenningen. 

 

Alle vormen van omkoping zijn ten strengste verboden. Als een medewerker twijfels heeft of een 

bepaalde handeling als omkoping kan worden beschouwd, moet de kwestie worden besproken met 

de manager. 

 

Wat medewerkers niet moeten doen, is het volgende: 

 betalingen, geschenken, gastvrijheid of andere voordelen geven of aanbieden in de 

verwachting dat in ruil hiervoor een zakelijk voordeel wordt verkregen, of om een zakelijke 

opdracht te belonen, 

 aanbiedingen van derden aannemen, waarbij men kan weten of vermoeden dat de 

aanbieding is gedaan met het idee een zakelijk voordeel van ons te krijgen, hetzij voor 

zichzelf hetzij voor anderen, 

 betalingen (soms wel faciliterende betalingen genoemd) geven of aanbieden aan een 

overheidsmedewerker in enig land om een routinematige of noodzakelijke procedure te 

faciliteren of te versnellen. 

 

4.2 Geschenken 
 

Dit beleid verbiedt niet het geven of aannemen van redelijke en passende gastvrijheid voor legitieme 

doelen, zoals het opbouwen van relaties, het handhaven van ons imago of onze reputatie of het 

verkopen van onze diensten.  

 

Een geschenk en gastvrijheid zijn niet passend als deze overmatig luxueus of buitensporig zijn of 

kunnen worden gezien als lokmiddel of beloning voor een voorkeursbehandeling (bijvoorbeeld tijdens 

contractonderhandelingen of aanbestedingsprocedures). 
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Het soort geschenk, en de waarde ervan, moet toepasselijk zijn voor de omstandigheden en de 

aanleiding van het geschenk. Geschenken mogen niet bestaan uit contanten of het equivalent 

daarvan (zoals vouchers) en mogen niet heimelijk worden gegeven. Geschenken moeten namens 

Deerns worden gegeven en niet op persoonlijke titel. 

 

Let op 

 Meld aan de manager wanneer je giften, entertainment of andere zakelijke attenties krijgt 

aangeboden.  

 Neem geen geschenken aan als je in ruil hiervoor iets moet doen of beloven te doen, voor 

een opdrachtgever of zakelijke relatie. 

 Vraag niet om geschenken van een opdrachtgever of zakelijke relatie. 

 Accepteer geen geschenken in contanten of het equivalent daarvan, zoals cadeaubonnen. 

 Accepteer geen geschenken van bovenmatige waarde. Voorbeelden van aanvaardbare 

geschenken zijn een pen of T-shirt met een logo of een klein geschenkenpakket tijdens de 

feestdagen. 

 Laat geen geschenken bezorgen op een persoonlijk adres; openheid over het aanbieden en 

aannemen van geschenken, dat wil zeggen op kantoor en niet thuis, voorkomt dat de 

schenkende partij ongepaste verwachtingen heeft. 

 

4.3 Reizen en evenementen 
 

Uitnodigingen voor reizen en evenementen moeten altijd van tevoren worden gemeld aan de 

manager en worden in de regel niet geaccepteerd. Een uitnodiging voor een reis of evenement kan 

alleen worden geaccepteerd om professionele redenen en als er meer partijen worden uitgenodigd 

om deel te nemen, waarbij iedere persoon afzonderlijke zakelijke belangen heeft ten opzichte van de 

organiserende partij. Het oordeel van de manager is hierbij doorslaggevend. Als de uitnodiging wordt 

aangenomen, komen de reis- en verblijfskosten voor rekening van Deerns, tenzij deze kosten door de 

organiserende partij worden vergoed voor alle deelnemende partijen. 

 

4.4 Etentjes 
 

Uitnodigingen voor etentjes moeten altijd van tevoren worden gemeld aan de manager. De 

uitnodiging wordt in wederzijds overleg beoordeeld met inachtneming van de volgende beperkingen:  

 accepteer geen etentjes of entertainment als je in ruil daarvoor iets moet doen of beloven te 

doen, voor een opdrachtgever of zakelijke relatie, 

 vraag niet om een etentje of entertainment van een opdrachtgever of zakelijke relatie, 

 de zakelijke relatie met de uitnodigende partij moet zodanig zijn dat een uitnodiging voor een 

etentje kan worden beantwoord door een zelfde soort uitnodiging op kosten van Deerns, 

zonder dat hierdoor de onafhankelijkheid van Deerns in het geding komt, 

 het etentje moet een zakelijk karakter hebben en worden gepland in samenhang met de 

zakelijke activiteiten die we hebben met de uitnodigende partij, 

 de frequentie van uitnodigingen voor etentjes door eenzelfde partij moet in overeenstemming 

zijn met wat redelijk is en wat in de gangbare praktijk algemeen wordt aanvaard. 

 
4.5 Wat te doen als je zorgen hebt? 

 

Als je smeergeld of steekpenningen worden aangeboden, of als je hierom wordt gevraagd of als je 

het vermoeden hebt dat er (mogelijk) sprake is van omkoping, corruptie of een andere schending van 

ons beleid, moet je dit melden aan je manager of het management.  
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5 Klokkenluiden 

We willen op een eerlijke en integere manier zakendoen en we verwachten dat van alle 

medewerkers. Elk (vermoeden van) wangedrag moet zo snel mogelijk worden gemeld. 

 

5.1 Wat is klokkenluiden? 
 

Klokkenluiden is het melden van vermoed wangedrag of gevaar in verband met onze activiteiten. 

Hieronder vallen omkoping, fraude of andere criminele activiteiten, gerechtelijke dwalingen, risico's 

voor de veiligheid en gezondheid, milieuschade en het schenden van wettelijke of professionele 

verplichtingen. 

 

5.2 Wat te doen als je zorgen hebt? 
 

We hopen dat medewerkers in veel gevallen hun zorgen kunnen bespreken met hun manager. Doen 

ze dit liever niet, om wat voor reden dan ook, dan kunnen ze contact opnemen met het HR-team van 

de Deerns Groep. We regelen dan zo snel mogelijk een gesprek met de medewerker waarin hij zijn 

zorgen kan uiten. Een medewerker kan zich hierbij altijd laten vergezellen door een collega. De 

begeleider moet de vertrouwelijkheid van de inhoud van het gesprek en het eventueel 

daaropvolgende onderzoek, respecteren.  

 

5.3 Vertrouwelijkheid 
 

We hopen dat ons beleid medewerkers aanmoedigt om hun zorgen openlijk te uiten en als 

klokkenluider op te treden. Volledig anonieme bekendmakingen zijn moeilijk te onderzoeken. Als een 

medewerker zijn zorgen in vertrouwen wil uiten, doen we er alles aan om de identiteit van de 

medewerker geheim te houden en alleen bekend te maken aan degenen die bij het onderzoek zijn 

betrokken, voor zover dat nodig is. 

 

5.4 Bekendmakingen aan externen 
 

Dit beleid is bedoeld om een intern mechanisme te bieden voor het melden, onderzoeken en 

verhelpen van eventueel wangedrag op de werkplek. In de meeste gevallen zullen medewerkers het 

niet nodig vinden externe personen hierover in te lichten. De wet erkent dat het in bepaalde 

omstandigheden passend kan zijn om zorgen te melden aan een extern orgaan, zoals een 

toezichthouder. We raden onze medewerkers aan om eerst advies te vragen alvorens zorgen te uiten 

aan externe personen.  

 

5.5 Bescherming en ondersteuning van klokkenluiders 
 

We willen openheid aanmoedigen en steunen klokkenluiders die oprechte zorgen uiten onder dit 

beleid, zelfs als ze het bij het verkeerde eind blijken te hebben. Klokkenluiders moeten geen nadelige 

behandeling ondervinden als gevolg van het uiten van oprechte zorgen. Als een klokkenluider denkt 

nadelig te zijn behandeld, moet hij dit onmiddellijk melden aan het HR-team van de Deerns Groep. 

Medewerkers mogen op geen enkele manier bedreigingen uiten of represailles nemen richting 

klokkenluiders. Tegen iedereen die dit toch doet, kunnen disciplinaire maatregelen worden genomen. 

Als we tot de conclusie komen dat een klokkenluider moedwillig valse aantijgingen heeft geuit, of dit 

heeft gedaan met het oogmerk persoonlijk gewin te behalen, dan kunnen we disciplinaire 

maatregelen nemen tegen de klokkenluider. 
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6 Nevenactiviteiten 

Medewerkers van Deerns mogen in hun vrije tijd deelnemen aan clubactiviteiten, of op educatief of 

bestuurlijk gebied actief zijn in bedrijven, stichtingen of instellingen, met of zonder 

onkostenvergoedingen of bijkomende voordelen. We moedigen deze activiteiten aan als deze een 

bijdrage leveren aan de samenleving en bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en de 

leiderschapskwaliteiten van een collega. Deelname aan bepaalde nevenactiviteiten kan echter 

nadelig zijn voor de belangen van Deerns of de opdrachtgevers van Deerns, en er zijn 

nevenactiviteiten, zoals aangegeven in de arbeidsvoorwaarden, waaraan niet mag worden 

deelgenomen zonder voorafgaande toestemming. Medewerkers moeten overleggen met hun 

manager als er twijfels bestaan of bepaalde activiteiten zijn geoorloofd.  

 

6.1 Wel of niet melden? 
 

In eerste instantie moet de medewerker zelf bepalen of het verrichten van nevenactiviteiten kan 

leiden tot belangenverstrengeling, of nadelig kan zijn voor de reputatie van Deerns of de medewerker 

zelf, of nadelig of gênant kan zijn voor opdrachtgevers. Daarnaast moet de medewerker nagaan of de 

nevenactiviteiten te veel tijd kunnen gaan vergen ten koste van de voor Deerns beschikbare tijd. Bij 

twijfels over de antwoorden op deze vragen moeten de nevenactiviteiten worden gemeld aan en 

besproken met de manager.  

 

6.2 Beoordelingscriteria 
 

De volgende criteria kunnen worden gebruikt om te bepalen of nevenactiviteiten moeten worden 

gemeld:  

 zijn deze activiteiten jou toevertrouwd onder meer vanwege het feit dat je bij Deerns werkt?  

 lijken de nevenactiviteiten op het werk dat je bij Deerns verricht?  

 is het mogelijk dat je bij je nevenactiviteiten dezelfde mensen ontmoet als bij je werk voor 

Deerns?  

 neemt de extra functie zoveel tijd en energie in beslag dat het werk bij Deerns hieronder kan 

lijden?  

 kunnen er twijfels zijn over de goede naam van de organisatie of persoon voor wie je werkt in 

je vrije tijd?  

 

Als het antwoord op een van deze vragen 'ja' luidt, moet je dit bespreken met je manager. 

 

6.3  Concurrerende nevenactiviteiten zijn niet toegestaan 
 

Medewerkers mogen geen nevenfuncties aanvaarden, ongeacht de omvang ervan, die op enigerlei 

manier of in enige vorm kunnen worden beschouwd als concurrerend met of belemmerend voor de 

activiteiten van Deerns of de opdrachtgevers van Deerns.  

 

Als een medewerker een nevenfunctie wil aannemen die een positie of status of draagwijdte met zich 

meebrengt die van wezenlijk belang kan zijn voor Deerns of de opdrachtgevers van Deerns, moet de 

medewerker het management om schriftelijke toestemming vragen. Het management beslist naar 

eigen goeddunken of de nevenfunctie van dergelijk wezenlijk belang is.  
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7 Lidmaatschappen 

Veel medewerkers van Deerns zijn lid van een branchevereniging. Het lidmaatschap is dikwijls 

gerelateerd aan het vakgebied waarin iemand actief is bij Deerns. Soms is het lidmaatschap ook 

gerelateerd aan een specialistisch vakgebied, waarin iemand als autoriteit wordt beschouwd.  

 

Doorgaans zijn er geen bezwaren tegen dergelijke lidmaatschappen. Soms kan het lidmaatschap van 

een vereniging echter tegenstrijdig zijn met de belangen van Deerns. Als medewerkers lid worden 

van een organisatie, moeten zij dit daarom ter beoordeling voorleggen aan hun manager.  

 

Een lidmaatschap brengt intensieve contacten met vakcollega's binnen en buiten de vereniging met 

zich mee en draagt daarom over het algemeen bij aan de kennisontwikkeling bij Deerns. Soms zal 

Deerns een medewerker daarom aanmoedigen lid te worden. In dergelijke gevallen zal Deerns een 

deel van de lidmaatschapskosten op zich nemen. Sommige verenigingen zijn echter direct gelieerd 

aan mensen, ondernemingen of instellingen waarmee Deerns een zakelijke relatie heeft. Het kan 

bijvoorbeeld gaan om een leverancier die een vereniging sponsort. In dergelijke gevallen moet 

worden overlegd met de manager om te bezien of het lidmaatschap de onafhankelijke positie van 

Deerns in gevaar brengt. Als dat het geval is, wordt geen toestemming gegeven voor het 

lidmaatschap.  
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8 Hulp nodig? 

Iedere medewerker is er persoonlijk verantwoordelijk voor om de Gedragscode te lezen, te begrijpen 

en deze consistent toe te passen. Doorgaans geeft de Gedragscode duidelijke uitleg over hoe 

medewerkers moeten handelen in diverse situaties. Er kunnen zich uiteraard situaties voordoen 

waarin het gewenste gedrag niet direct duidelijk is. In zulke gevallen moet worden overlegd met de 

manager. Dergelijk overleg zorgt ervoor dat iedereen bij Deerns eerlijk handelt.  

 

Als een medewerker omstandigheden of handelingen opmerkt die de Gedragscode, het beleid van 

Deerns of de wet (lijken te) schenden, moet hij hierover contact opnemen met de manager of het 

lokale management. Medewerkers kunnen zich ook wenden tot de HR-afdeling om de situatie 

vertrouwelijk te bespreken.  

 

Er kunnen zich situaties voordoen waarin een medewerker een vermoeden heeft van oneerlijk gedrag 

van een collega of twijfels heeft over de eigen gedragswijze, en het moeilijk vindt dit te bespreken met 

de betreffende collega en/of de manager. Iedere medewerker kan in dergelijke gevallen contact 

opnemen met het HR-team van de Deerns Groep.  
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9 Naleving van de Gedragscode 

Alle medewerkers van Deerns moeten zich houden aan de Gedragscode. Niet-naleving van de 

Gedragscode of relevante ondersteunende beleidsregels of procedures kan nadelige gevolgen 

hebben voor de prestatiebeoordeling.  

 

Ernstige schendingen kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen of zelfs ontslag van medewerkers. 

 

Deerns verwacht van jou het volgende: 

 je gedraagt je op een ethische manier, 

 je houdt je aan de beginselen en regels van onze Gedragscode en voldoet aan alle wettelijke 

en reglementaire verplichtingen, 

 je begrijpt onze kernwaarden, 

 je meldt het bij je manager of het management als je denkt dat een werkwijze onethisch of 

onveilig is of als deze een overtreding is van onze Gedragscode. 
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