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Deontologische code - medewerkers gemeente & OCMW Beerse 

Als medewerker of vrijwilliger kom je wel eens in een situatie terecht waarin je denkt: ‘wat doe ik best, wat is 

nu het meest klantgericht, wat denken mijn collega ’s erover, respecteer ik de wet of de geest van de wet …’  

Deze gedragscode geeft je een houvast via een aantal algemene richtlijnen. Hiervoor vallen we terug op onze 5 

principes van ‘1 organisatie, 1 visie’: ‘vertrouwen en verantwoordelijkheid’, ‘maatzorg en aandacht voor 

mensen’, ‘lerende organisatie’, ‘verbinding over de hokjes heen’, en ‘zinergie en goesting’.  

Deze principes zijn niet altijd eenduidig te begrijpen of toe te passen. Met deze code bieden we een kader dat 

de verwachtingen duidelijker stelt. Het zijn echter geen regeltjes die je zo maar blind kan volgen. We nodigen 

iedereen uit om deze principes verder te bespreken bij de dagelijkse uitoefening van onze job. Laat je door 

deze code inspireren in je contact met inwoners, klanten, bezoekers, politici en collega’s!  

Alleen zo ontstaan gedeelde waarden.   

 

1 ORGANISATIE, 1 VISIE 

In onze dynamische organisatie  

werken wij 

klantgericht en respectvol  

met mensen voor mensen.  

 

We werken samen aan dit doel  

vanuit vertrouwen & verantwoordelijkheid,  

vanuit verbinding  

en met véél goesting! 
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Vertrouwen & Verantwoordelijkheid 

- We zijn samen verantwoordelijk voor onze missie  

en erkennen de bijdrage van iedereen aan onze missie  

- We geloven in het potentieel van iedereen en stimuleren 

mensen in hun groei 

- We stimuleren zelfredzaamheid van mensen en ondersteunen 

hun initiatieven  

- We ondersteunen onze mensen in hun werk  

- We gaan professioneel om met onze klant en streven naar het 

‘meer dan verwacht’ effect  

 

Loyaliteit 

- Je oefent je ambt op een loyale wijze uit: je staat achter de opdracht, 

visie en doelstellingen van onze organisatie. 

- Je hebt respect voor de democratische instellingen en voor de bestaande regelgeving. 

- Zodra een beslissing is genomen, sta je hier achter en voer je die zo snel en efficiënt mogelijk uit. Je 

houdt hierbij rekening met de geldende regelgeving. 

 

Objectiviteit 

- Je aanvaardt geschenken, gunsten en uitnodigingen enkel wanneer ze van een geringe materiële 

waarde zijn en ze jou tot geen enkele gunst of wederdienst verplichten. Je brengt je diensthoofd of 

collega’s van je team hiervan op de hoogte. 

o Geschenken bedoeld als blijk van een goede samenwerkingsrelatie (bedrijfskalender, pennen, 

agenda’s, beperkte uitnodiging, …) of een waardering voor een specifieke inspanning (fles 

wijn, dankkaart, doos pralines, bloemen, …) vormen geen probleem. 

o Schenkingen en legaten aan het OCMW of het gemeentebestuur moeten aanvaard worden 

door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn of gemeenteraad. 

o Je mag geen enkel voordeel genieten van schenkingen of testamenten gedaan door cliënten. 

Geldbedragen voor geleverde arbeid mag je niet aanvaarden. 

- Je voorkomt dat privé-belangen de objectiviteit van je taakuitoefening kunnen beïnvloeden. Doet zo’n 

situatie zich voor, dan breng je je leidinggevende op de hoogte en kan het dossier eventueel worden 

doorgegeven aan een collega. Je laat je diensthoofd of collega’s van je team weten wanneer bepaalde 

zaken een goede uitoefening van je job in de weg staan of verhinderen dat je jouw werk op een 

professionele manier kan uitvoeren. 

o Je meldt elk (voorgenomen) bijberoep aan je leidinggevende. Je voert je nevenactiviteit uit 

buiten de werkuren en niet op de plaats waar je werkt als personeelslid van onze organisatie 

Beerse. Je voert geen promotie voor je nevenactiviteit tijdens de diensturen op het werk. 

o Persoonlijke voorkeuren en overtuigingen of het engagement in een vereniging mogen geen 

weerslag hebben op de objectiviteit waarmee je je taken uitoefent.  

- Het gelijkheidsbeginsel vormt een centraal element in de opdracht van het gemeentebestuur. Klanten 

en leveranciers hebben het recht om in gelijke gevallen op eenzelfde manier behandeld te worden. 

Daarom bewaar je als medewerker op ieder moment je objectiviteit en oefen je je functie op een 

onbevangen en neutrale wijze uit.  



We doen wat we zeggen 

3 

 

 

- Bij tussenkomsten van raadsleden of schepenen in een dossier gelden steeds twee basisregels: 

o je behoudt je objectiviteit en onbevangenheid en volgt de normale administratieve procedure 

o tussenkomsten worden opgenomen in het administratief dossier. 

- Als personeelslid vermijd je, zowel tijdens de uitoefening van je ambt als in je privéleven, dat de 

waardigheid van het ambt in het gedrang wordt gebracht. Bij de uitoefening van het ambt moet 

bovendien ook elke handelswijze worden vermeden die het vertrouwen van het publiek in de 

dienstverlening kan aantasten, bijvoorbeeld door belangenconflict of aantasting van de eigen 

onafhankelijkheid. 

 

Correctheid  

 

- Adviezen, opties en voorstellen formuleer je op basis van een precieze, volledige en praktische 

voorstelling van de feiten. 

- Heb je als medewerker weet van mogelijke toekomstige overheidsbeslissingen die de waarde van 

terreinen of goederen beïnvloeden dan gebruik je die voorkennis niet om jezelf materieel te verrijken. 

Zolang die beslissingen niet zijn bekendgemaakt, deel je hierover geen informatie mee aan derden.  

- Je hebt oog voor duurzaamheid: zuinig en rationeel omspringen met producten, kantoorartikelen,  

gereedschappen, energie en water in de gemeentelijke gebouwen, afval sorteren …. 

- Je beheert de middelen die je ter beschikking krijgt ‘als een goede huisvader’. 

- Je gebruikt de uitrusting of het materiaal van onze organisatie voor de uitoefening van je job. Je neemt 

geen gemeentelijke eigendommen mee naar huis voor privé-gebruik. Het lenen van eigendommen 

voor privé-gebruik is alleen mogelijk als je daarvoor toestemming hebt van je leidinggevende. 

- Je vindt praktische richtlijnen over het gebruik van PC, het netwerk, internet, e-mail en de 

kruispuntenbank terug in de communicatiecode. 

- Je communiceert volgens de huisstijl. 

 

Respect voor de persoonlijke waardigheid 

- Je doet of zegt niets wat iemand anders als een inbreuk op zijn of haar waardigheid kan beschouwen.  

- Je draagt mee zorg voor de waardigheid van de collega’s. Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel 

gedrag op het werk horen hier niet thuis. 

- Je schenkt steeds voldoende aandacht aan de veiligheidsvoorschriften, zowel voor de eigen veiligheid, 

als voor de veiligheid van collega’s en derden. 

- Je gebruikt tijdens de diensturen geen alcohol of andere verdovende middelen of start niet met 

werken onder invloed ervan. Met toestemming en medewerking van de werkgever kan op het gebruik 

van alcohol een uitzondering worden toegestaan naar aanleiding van speciale gebeurtenissen. 

- In alle gebouwen en dienstwagens geldt een rookverbod. 

- Je gaat binnen en buiten je werk zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van burgers en 

vertrouwelijke informatie. 

o Je let erop dat je documenten met vertrouwelijke gegevens veilig opbergt. 

o Je gaat discreet om met de informatie die je kent en respecteert de privacy van cliënten en 

bewoners.  

o Je hebt als ambtenaar deontologische geheimhoudingsplicht over medische, fiscale, sociale of 

andere gegevens uit de persoonlijke levenssfeer van inwoners, cliënten of collega’s, tenzij 

deze zijn toestemming geeft. 

Opgelet! Deze geheimhoudingsplicht blijft gelden, zelfs wanneer je niet langer bij onze organisatie 

werkt! 
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- Je hebt recht op vrije meningsuiting. Je mag je net als iedereen kritisch uitlaten over alle openbare 

zaken. Jouw spreekrecht is echter beperkt omdat je sommige zaken niet openbaar mag maken. Waar 

ligt dan de grens van het spreekrecht? 

o waar het voor jouw toehoorders niet meer duidelijk is of je als privé-persoon spreekt of als 

werknemer; 

o waar je tegen anderen negatieve dingen over onze organisatie zegt; 

o waar je het aanzien van onze organisatie ernstig zou schaden. 

- Je hebt ook spreekplicht. Wanneer je tijdens de uitoefening van je job kennis krijgt van nalatigheden, 

misbruiken of misdrijven, probeer je die onmiddellijk te stoppen en verwittig je je diensthoofd of de 

secretaris. 

- Wanneer je kennis krijgt van misdaden en wanbedrijven, verwittig je de politie. In dit geval heeft het 

algemeen belang immers voorrang op het belang van de klant. Doe dit in overleg met je collega’s 

en/of diensthoofd.  
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Maatzorg met aandacht voor mensen 

- We staan samen voor een proactieve, 

geïntegreerde dienstverlening 

- We geven elke mens onze unieke aandacht en 

respect 

- We zijn aanspreekbaar, bereikbaar en aanwezig  

 

- Iedere vorm van discriminatie is uit den boze. 

o Je respecteert filosofische, politieke of 

religieuze overtuigingen, seksuele geaardheid, 

geslacht, ras of herkomst van de klant, met respect voor de westerse waarden en zonder dat 

de klant misbruik maakt van zijn overtuigingen. 

- Je houdt steeds een maximale waardigheid, autonomie en maatschappelijke integratie voor ogen in de 

omgang met inwoners en klanten. 

- Je doet moeite om de dienstverlening voor iedereen toegankelijk te maken en om alle mogelijke 

fysische en psychologische drempels weg te werken. Je levert extra inspanningen om de beoogde 

doelgroep ook daadwerkelijk te bereiken. 

o Je spreekt de klant aan in een voor hem duidelijke en correcte taal. 

o Je geeft klanten voor hen begrijpelijke, juiste, nuttige en voldoende informatie. 

o Je antwoordt op de gestelde vragen en geeft ook ongevraagd informatie en hulp die voor de 

betrokkene nuttig kan zijn of zinvol is in een latere fase van het dossier. 

o Je houdt de mensen uit eigen beweging op de hoogte van het verloop van hun dossier. 

o Je helpt klanten bij administratieve handelingen en verwijst hen zo gericht mogelijk door naar 

de juiste persoon of dienst als je hen zelf niet kan helpen. 

o Je draagt er zorg voor dat de gebruiker zo weinig mogelijk administratieve last ondervindt. 

Geef bijvoorbeeld zelf niet-dringende documenten via de interne post aan je collega’s of 

vraag zelf info op bij je collega’s als dat mogelijk is, zodat je klant aan één loket zo veel 

mogelijk verder geholpen wordt. 

- Je werkt actief mee aan de tevredenheid van klanten. 

- Je werkt actief mee aan de klachtenprocedure en geeft klachten door via de juiste kanalen. 

- Je streeft naar eenvormigheid in dienstverlening en biedt binnen dit kader toch hulp op maat van de 

cliënt. 

- Zelfredzaamheid speelt hierbij een centrale rol. 
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Lerende organisatie 

- We zoeken samen met mensen naar gedragen 

oplossingen 

- We geven kansen om dingen uit te proberen en bij 

te sturen, mét ruimte voor fouten 

- We spelen in op wat zich aandient wanneer dat een 

meerwaarde betekent 

- We durven onszelf in vraag stellen en aan te passen 

 

- Je hebt het recht en de plicht om met collega’s, medewerkers en leidinggevenden informatie uit te 

wisselen, ideeën te toetsen en je standpunt te verdedigen. Zo’n soepele communicatie is ook een 

plicht want ze draagt bij tot een goede werking van de organisatie en evenwichtige beslissingen. 

o Je werkt in een open dialoog met je collega’s aan de vooropgestelde doelstellingen 

o Je communiceert open met je diensthoofd en teamgenoten. Als leidinggevende communiceer 

je open met je medewerkers en geef je hen alle informatie die zinvol is voor de uitoefening 

van hun job. 

- Je oefent je job zo professioneel mogelijk uit. 

o Je blijft zo goed mogelijk op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen je vakgebied. 

o Je staat open voor bijscholing en vorming. Je bent immers nooit te oud om te leren. 

- Je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling. Je bent immers nooit te oud om iets aan je gedrag of je 

manier van denken te veranderen.  

o Je staat open voor positieve en negatieve terugkoppeling en integreert die in je werking. 

o Je mag fouten maken, zolang je er voor uitkomt, de fout herstelt én ervan leert.  

o Je staat open voor feedback en suggesties ter verbetering en neemt dit ter harte. 

- Je gaat actief op zoek naar manieren om je job en de dienstverlening te verbeteren. 

o Je kijkt vooruit en maakt het beste van de situatie. 

o Je geeft op opbouwende wijze tips over het werken binnen het gemeentebestuur en het 

OCMW. Je krijgt hiervoor alle ruimte voor inspraak, voor zover dit de werking vooruithelpt. 
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Verbinding over de hokjes heen 

- We geloven in een samenwerking waarin mensen 

in hun eigen kracht kunnen staan en tegelijk als 

groep sterker kunnen presteren 

- We werken over onze hokjes heen, zowel intern als 

extern 

 

 

- Je streeft naar een kwalitatieve dienstverlening in het belang van de klant en naar een optimalisatie 

van de interne werking via overleg en door informatie door te geven. 

- Je neemt je verantwoordelijkheid op om de dienstverlening zo goed mogelijk te verzekeren door een 

professionele samenwerking met je collega’s: 

o Je maakt afspraken over verlofperiodes. 

o Je maakt afspraken over het overnemen van werk bij langdurige afwezigheid van collega’s.  

o Je handelt kleine taken van ondergeschikt belang af bij korte afwezigheid van collega’s indien 

mogelijk.  

o Je geeft snel de nuttige informatie door aan collega’s. 

o Waar mogelijk en gewenst geef je je eigen kennis en vaardigheden door aan collega’s. 

- Je hebt oog voor de organisatie als geheel en kijkt over de muren van je eigen hokje. 

- Je werkt samen met andere partners in het werkveld. 
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Zinergie & goesting 

- Het energiepeil van mensen is onze belangrijkste 

graadmeter 

- We hanteren een positieve JA-cultuur  

- We benaderen mensen op een enthousiaste, 

warme manier zodat mensen vertrouwen hebben 

en zich er goed bij voelen 

- We hebben plezier in en halen voldoening uit wat 

we doen 

- Mensen voelen zich betrokken bij (de doelstellingen 

van) onze organisatie 

 

- Je werkt mee aan een positieve sfeer op de werkvloer, met ruimte voor complimenten. Je staat ervoor 

open om problemen opbouwend te bespreken en aan te pakken. 

- Je staat stil bij je eigen bijdrage aan samenwerking en durft jezelf kritisch te bekijken. ‘Er zijn immers 

twee volmaakte mensen: de een is dood en de ander is nog niet geboren.’ (Chinees gezegde) 

- Je draagt bij aan een klimaat van vertrouwen.  

- ‘Shoot for the moon. Even if you miss it, you land among the stars.’ (Les Brown) (Vrij vertaald: ‘Mik op 

de maan. Zelfs als je mist, beland je tussen de sterren.’) 

- Je hoeft niet met elke collega bevriend te zijn, wel professioneel om te gaan. 

- Je gaat respectvol met je collega’s en klanten om. Je houdt er rekening mee dat normen en waarden 

onderling kunnen verschillen. Je bent aanspreekbaar op je gedrag. 

- Je bent passend gekleed voor de dienstverlening naar de burger toe.  

Actieve en constructieve taakuitoefening 

- Je zet je met je eigen vaardigheden en kennis actief en constructief in bij de uitoefening van je job. 

- Je werkt opbouwend en loyaal mee aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid. 

 

 

 

 

 

Deze code wordt als bijlage toegevoegd aan het arbeidsreglement en is dus van toepassing op alle personen in 

dienst van het gemeentebestuur en OCMW van Beerse, ongeacht het regime van hun tewerkstelling. De code 

is geïnspireerd op de krachtlijnen bepaald in de artikels 107 tot en met 111 van het gemeentedecreet. 

Het personeel verbindt er zich toe deze deontologische code na te leven. 
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Bijlage: link met RAPP en 6 kerncompetenties OCMW Beerse 
 
Je streeft er naar om met je collega’s, klanten en externen om te gaan volgens de RAPP-aanpak. Dit betekent 
een omgang gebaseerd op Respect, Aandacht, Passie en Plezier. 
Hiervoor bezitten onze medewerkers zes kerncompetenties: de klant centraal stellen, samenwerken, 
communiceren, initiatief nemen, verantwoordelijkheid nemen en kennen & kunnen. 
 
In de deontologische code vind je een verdieping van deze zes kerncompetenties. 

 
 
 

 
 

 

 


