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DEONTOLOGISCHE CODE VOOR AMBTENAREN 
 

 

Situering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alles wat we als organisatie doen, staat in teken van de burger. Het is dan ook 

belangrijk dat de burger een groot vertrouwen heeft in onze organisatie. En dat 

vertrouwen kunnen we maar verdienen door steeds integer te handelen.  

Door zelf het goede voorbeeld te geven en steeds inzet te tonen.  

Door neutraal en klantgericht te zijn.  

Door samen te werken, transparant te werken en open te communiceren. 

 

Deze deontologische code bevat algemene principes, regels en afspraken die ons 

als personeelsleden een houvast bieden om integer te kunnen handelen.  

 

Integer handelen  
= handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde waarden en normen. 
 

Integriteit heeft te maken met de vragen:  

    Gaan we zorgvuldig om met gemeenschapsmiddelen?  

    Houden we ons zelf aan de richtlijnen die we anderen opleggen?  

    Oordelen we onafhankelijk als we een beslissing moeten nemen, …?  

 

Deze code sluit aan bij de rechtspositieregeling, het arbeidsreglement, de 

competentieprofielen en de ambtseed. Ze vindt haar grondslag in het 

gemeentedecreet dat zelf expliciet aandacht besteedt aan de deontologische 

rechten en plichten van personeelsleden (Titel III – hoofdstuk III - afdeling 

IV). Ze is slechts één van de instrumenten van het integriteitsbeleid van het 

gemeentebestuur.   

  

Let op: deze code geeft geen pasklare oplossingen voor alle situaties waarmee je 

geconfronteerd kan worden. Beschouw de richtlijnen vooral als een houvast.  

Kom je in een situatie waar de gedragscode geen passend antwoord op heeft, 

overleg dan met je collega’s en leidinggevende.  

Zo’n discussie moet altijd mogelijk zijn! 

 

 

 

Toepassingsg

ebied 

 

 

De deontologische code is van toepassing op alle personeelsleden van de 

gemeente, zowel contractueel als statutair. Identiek dezelfde code is van 

toepassing op het personeel van OCMW Beveren. 

 

 Enkele personeelsgroepen hebben een aanvullende code: maatschappelijk 

werkers, vertrouwenspersonen ... 

 De code is aanvullend op deze van de lokale politie. 

 De lokale mandatarissen hebben een specifieke deontologische code. 
 

 

Inhoud 

 

 

 

 

 

Deze code is opgebouwd rond waarden en waardegebonden competenties die een 

richting geven aan hoe wij onze functie als medewerkers van gemeente Beveren 

professioneel en geëngageerd kunnen invullen.  
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De volgorde waarin de waarden gerangschikt zijn, is niet van belang. Geen enkele 

waarde staat boven de andere.  

De waarden mogen ook niet op zichzelf bekeken worden. Ze zijn niet absoluut, 

maar houden elkaar in evenwicht. Er kunnen zich soms spanningen voordoen 

tussen de waarden onderling.  

 

Het bestuur wil je helpen bij het maken van integere keuzes in moeilijke 

situaties. 

Heb je een vraag over deze code? Heb jij een concreet deontologisch probleem? 

Bespreek dit dan in de eerste plaats met je leidinggevende.  

 

 

 

 

Sancties 

 

Er staan sancties op het niet opvolgen van de deontologische code. We verwijzen 

hiervoor naar de sancties opgenomen in het arbeidsreglement (zie hieronder).  

 

Afdeling IX:  Sancties 
 
Artikel 34 – Statutaire personeelsleden 
 
Elke handeling of gedraging die een tekortkoming aan de beroepsplichten 
uitmaakt of die de waardigheid van het ambt in het gedrang brengt, is een 
tuchtvergrijp en kan aanleiding geven tot een tuchtprocedure zoals vastgelegd in 
artikel 118 tot en met 144 van het Gemeentedecreet.  
 
Artikel 37 – Contractuele personeelsleden 
 
§1 In geval de personeelsleden in contractueel dienstverband tekort komen aan 
hun verplichtingen voorzien in de rechtspositieregeling, in dit arbeidsreglement 
of in hun arbeidsovereenkomst of deze reglementen of hun arbeidsovereenkomst 
overtreden, kan de aanstellende overheid (gemeenteraad of college van 
burgemeester en schepenen) de blaam als sanctie opleggen. 

§2 Voorgaande sanctie kan opgelegd worden onverminderd de toepassing van de 
bepalingen met betrekking tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst zoals 
voorzien in de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978 (namelijk 
opzegging met vooropzeg of opzegvergoeding of beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst om dringende reden). 
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Vragen 

 

 

Voor bijkomende vragen, opmerkingen en suggesties kan je in de eerste plaats 

steeds terecht bij je leidinggevenden.  

Je kan je ook tot volgende personen wenden: 

 Kristien Baeyens (kwaliteitscoördinator OCMW) 

 Christof Van den Bergh (kwaliteitscoördinator gemeente) 

 

  

Versiebeheer 

 

nr datum auteur Omschrijving aanpassing 

1.0 21 jan 

2014 

Silvie Maes Opmerkingen MAT OCMW 

Opmerkingen Hugo Maes 

1.1 12 feb 

2014 

Silvie Maes Opmerkingen MAT gemeente 

2 26 ma 

2014 

Silvie Maes Wijziging doelgroep (leerkrachten 

geen specifieke code) en voorbeeld 

examenjury pag 7 

3 15/16 dec 

2015 

Griet Van Eetveld Vaststelling gemeente- en OCMW-

raad 
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1. Een goed ambtenaar zijn 

 
 
Omschrijving  

 

 
Deze waarde vormt de hoeksteen van de code.  

Een goed ambtenaar zijn betekent in de eerste plaats trouw en respect voor de 

democratische instellingen en bestaande regelgeving. Het betekent ook dat we 

de opdracht van onze organisatie onderschrijven. Artikel 2 van het 

gemeentedecreet stelt dat gemeenten beogen om op het lokale niveau bij te 

dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het 

gemeentelijk gebied.  

Onze organisatie stelt verder: 

”Wij zorgen voor de best mogelijke dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven, 
verenigingen, bezoekers. Wij bereiden het beleid voor, voeren het trouw uit en 
evalueren het. Daarvoor zetten we onze middelen effectief en efficiënt in.” 
 

Het moet voor de burgers altijd duidelijk zijn dat wij handelen in het algemeen 

belang. Daarmee versterken we het vertrouwen in onze organisatie. 

 

Wij zijn fier op onze functie en ijveren om het onterecht en onjuist beeld over 

ambtenaren uit de wereld te helpen door altijd en overal professioneel te 

reageren.  

 
 
Richtlijnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Ik handel in naam van “Gemeente Beveren” en ik ben mij ervan bewust dat de 

gemeente het algemeen belang moet behartigen. Ik besef dat ik een onderdeel 

ben van “de overheid”. Dit betekent dat mijn handelen en dat van mijn collega’s 

nauwlettend gevolgd wordt.  

 

Ik hou mij aan de wettelijke voorschriften en algemeen aanvaarde gedragsregels.  

Ik ben zorgvuldig en correct in mijn contacten met burgers, bezoekers, politici 

en collega’s. Ik verleen geen voorkeursbehandelingen. 

 

Ik voer mijn werk op een professionele manier uit. Ik geef mijn leidinggevenden 

en het bestuur tijdig juiste, relevante en volledige informatie. Als er zich 

situaties voordoen waarin ik niet volgens mijn professionele normen kan werken,  

geef ik dit onmiddellijk aan. 

 

Ik werk constructief mee aan de uitvoering van het beleid.  

Ik reik het bestuur alle elementen aan zodat men consequenties van bepaalde 

voorstellen/keuzes juist kan inschatten. Eenmaal het bestuur een beslissing 

heeft genomen, voer ik de genomen beslissing loyaal uit. Ook bij problemen en 

moeilijke situaties neem ik mijn verantwoordelijkheid op. 

 

Als ik in een situatie kom waarin mijn persoonlijke belangen botsen met de 

belangen van het gemeentebestuur, licht ik mijn leidinggevende onmiddellijk 

hierover in.  

Als ik een dossieraanvraag ontvang van mezelf, familieleden, vrienden of van 

bedrijven waar zij actief zijn, zeg ik dit onmiddellijk. Hetzelfde geldt voor 

dossieraanvragen van personen met wie ik in conflict leef. Ik verwacht dat mijn 
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Randinfo 

nevenfuncties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concrete 

voorbeelden 

leidinggevende dan een andere collega aanduidt voor verdere behandeling.  

Zo voorkom ik dat ik in een kwetsbare positie kom of de schijn tegen krijg.  

 

Ik meld nevenfuncties, bijberoepen en organisatie van privé-activiteiten waarbij 

ik in een andere hoedanigheid met het gemeentebestuur zou samenwerken. Zo 

voorkom ik belangenvermenging. 

 

Ik kan lid zijn van een politieke partij, vereniging of actiegroep maar mag niet 

militeren voor of tegen het gemeentelijk beleid.  

Dit doet geen afbreuk aan de bepalingen van het syndicale statuut. 

 

Zie ook de waarde onafhankelijkheid. 

 

 

 

 
Met nevenfuncties bedoelen we alle betaalde of onbetaalde activiteiten die je op 
min of meer regelmatige basis buiten je diensturen voor jezelf of derden 
verricht. Je mag een nevenfunctie uitoefenen als deze verenigbaar is met jouw 
functie bij de gemeente en het vervullen van de jouw ambtsplichten niet in de 
weg staat. Het mag de waardigheid van je functie en de eigen onafhankelijkheid 
niet in het gedrang brengen.  
 
Je mag buiten de diensturen een bijberoep uitoefenen indien dit wettelijk in 
orde is. Je mag hierbij geen materialen van gemeente Beveren gebruiken.Je moet 
het bijberoep ook voorafgaandelijk schriftelijk melden aan het college van 
burgemeester en schepenen (via de personeelsdienst). Vervolgens zal het college 
oordelen of jouw bijberoep al dan niet verenigbaar is met je hoofdberoep. 
 
Je bent in principe vrij om buiten de werkuren in een (wetenschappelijk) 
tijdschrift een artikel te publiceren, voordrachten te houden of op andere 
manieren kennis te verspreiden, welliswaar met respect voor de principes van 
goed ambtenaarschap. 
 

 

Wat doe ik als een raadslid vraagt om aan een dossier voorrang te verlenen? 
Een tussenkomst van een politicus om een administratieve procedure in één 

welbepaald dossier te bespoedigen is niet toegelaten. Dit zorgt immers voor 

ongelijke behandeling van klanten. In zo'n geval licht je best je leidinggevende 

hiervan in. 

 

Bij de behandeling van een bepaald dossier, ontvang ik verschillende signalen 
van twee schepenen. Ze contacteren me afwisselend en vragen om rekening 
te houden met politieke prioriteiten die tegenstrijdig zijn. Hoe ga ik hiermee 
om? 
Bespreek deze situatie met je leidinggevende. Hij/zij licht het afdelingshoofd in 

die verder overleg met de betrokken schepenen organiseert.  

 

Ik werk op regelmatige basis in het weekend, tegen betaling, als DJ op 
huwelijksfeesten. Dit brengt de uitoefening van mijn functie niet in het 
gedrang en mijn job staat hier helemaal los van.  
Moet ik dit melden aan het college? 
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Indien je een bijberoep willen uitoefenen, moet je dit melden.  

 

Ik help in het weekend bij het Rode Kruis. Moet ik dit melden?  
Indien dit als vrijwilliger is, is er geen meldingsplicht. 

 
Ik werk als architect fulltime bij de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke 
Ordening, maar na mijn uren werk ik nog voor een (grote) architect in de 
stad. Moet ik dit melden? 
Elk bijberoep moet gemeld worden en wordt beoordeeld door het college van 

burgemeester en schepenen. In dit specifieke voorbeeld is de bijjob 

onaanvaardbaar  
 

Mag een familielid een offerte indienen als ik de aankoopdienst help bij het 
uitschrijven van een bestek voor een bepaalde opdracht? 
Ja, natuurlijk mag een familielid een offerte indienen. Alleen mag je, als je dat 

éénmaal weet, verder op geen enkele manier meer bij het dossier betrokken zijn.  

Je meldt dit meteen aan de aankoopdienst en je leidinggevende die het dossier 

onmiddellijk over zal dragen aan een collega. 
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2. Onafhankelijk werken 

 
 
Omschrijving 

 

 
Integer handelen wil zeggen dat je neutraal en onafhankelijk werkt.  

We staan als ambtenaren steeds ten dienste van elke burger, zonder 

vooroordelen. We stellen ons steeds neutraal op. We zetten onze vooroordelen 

opzij.  

We bewaren in elke situatie onze onafhankelijkheid. We oefenen onze functie uit 

zonder enige vooringenomendheid.  

We laten ons bij de uitoefening van onze functie niet beïnvloeden door 

filosofische discriminatie, politieke of religieuze overtuigingen, door seksuele 

geaardheid, geslacht of herkomst. We discrimineren niet, niet in negatieve, maar 

ook niet in positieve zin. We onthouden ons van elke voorkeursbehandeling op 

welke grond ook.  

 

Deze waarde geldt zowel in de relatie met het bestuur en de politici als in de 

contacten met de burger, bedrijven, verenigingen, bezoekers en collega' s. 

 

Elke inbreuk op iemands individuele waardigheid is uiteraard verboden.  

 
 

 

Richtlijnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik discrimineer niet, pest niet en laat me nooit racistisch uit. 

Ik behandel iedereen gelijkwaardig, volgens objectieve criteria. 

Ik voer tijdens de diensturen geen politieke, ideologische, religieuze of 

filosofische propaganda. 

Ik mijd elke vorm van partijdigheid. 

 

Ik aanvaard geen geschenken en voordelen die een sfeer van partijdigheid 

kunnen doen ontstaan, ook niet als ze toekomen op mijn thuisadres. 

Wanneer ik een attentie of uitnodiging aangeboden krijg, bespreek ik dit open en 

eerlijk met mijn leidinggevende. Ik ben hierover ook open naar andere collega’s 

toe. We bekijken of we de attentie of uitnodiging mogen aanvaarden. Dit is 

afhankelijk van de omstandigheden (vb. tijdstip in een procedure, professionele 

verhoudingen, …). In twijfelgevallen weiger ik de attentie of ga ik niet in op de 

uitnodiging.  

 

Ik ben steeds objectief. Klanten, bewoners, leveranciers,… hebben het recht om 

in gelijke gevallen op dezelfde manier behandeld te worden. In omgang met 

anderen laat ik mijn persoonlijke voorkeuren niet meespelen. 

 

In mijn job heb ik soms weet van mogelijk belangrijke toekomstige beslissingen 

van het bestuur. Zolang de beslissingen niet zijn bekendgemaakt, deel ik hierover 

geen informatie met anderen.  

Ik gebruik deze voorkennis niet om mijzelf te verrijken. Ik verspreid de 

informatie ook niet om andere de kans te geven zich te verrijken. 

 

Medewerkers van de aankoopdienst, klachtendienst en diensten die subsidies, 
premies, vergunningen afleveren of toezicht houden dienen extra aandacht te 
besteden aan een onafhankelijke houding. 
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Concrete 

voorbeelden 

 
Zie ook de waarde Goed ambtenaarschap (nevenfuncties). 

 

 

 
Na het afronden van een klacht krijg ik van de klager een doosje pralines 
aangeboden als dank. Mag ik deze aanvaarden?  
Er is geen bezwaar tegen het aanvaarden van een kleine attentie als bedankje, 

bijvoorbeeld een doos pralines of een boekenbon. Je meldt dit wel aan je 

leidinggevende en bent hierover open tegen je collega’s.   

 

Na maanden samenwerking voor een verbouwing wil de aannemer iedereen die 
bij de werf betrokken was uitnodigen voor een etentje (architecten, 
ingenieurs, ambtenaren). Mag ik daarop ingaan? De firma zal zich misschien 
ook nog voor andere opdrachten kandidaat stellen.  
Je kan pas ingaan op de uitnodiging na goedkeuring van je leidinggevende. Een 

goedkeuring krijg je enkel als de uitnodiging niet buitensporig is (m.a.w. een klein 

deel van de waarde van de geleverde prestatie). Ze moet kaderen in een normale 

professionele relatie (samen terugkijken op een geslaagd project).  De 

uitnodiging moet functioneel zijn en in het belang van de gemeente. Je moet er 

steeds over waken dat deze contacten jouw neutraliteit en onafhankelijkheid 

niet in het gedrang brengen. 

 

Ik heb als consulent gezorgd voor een herhuisvesting na een uitzetting.  Mijn 
klant wil mij met een kleine attentie bedanken voor de geslaagde 
hulpverlening. 
In dit geval kan je toch best eerst duidelijk maken dat je geen geschenken mag 

aanvaarden. Als de klant toch aandringt en verder weigeren jouw relatie met de 

klant in het gedrang zou brengen, kan je het alsnog aanvaarden. Het mag 

hoogstens om een kleine attentie gaan! En het mag de klant absoluut niet doen 

hopen op een tegenprestatie. Bovendien breng je je leidinggevende op de hoogte. 

 

Met Nieuwjaar ontvangen mijn leidinggevende en mijn collega's een agenda of 
bureauartikel van een bepaalde opdrachtgever. Is dit een probleem? 
Een dergelijke kleine attentie kunnen jullie aanvaarden omdat deze kadert in een 

normale professionele relatie. Zodra je beseft  dat er misschien wel een 

tegenprestatie wordt verlangd, mag je niets meer aanvaarden. 

 
Tijdens het  laatste deel van een aanwervingexamen voor de functie van 
werkman/vrouw bij de technische dienst blijven er 2 kandidaten over: een 
man en een vrouw. Beiden zijn 32 jaar oud. Na het praktisch gedeelte blijkt 
dat de vrouw iets beter scoort dan de man. Mag ik de man aanwerven uit 
praktisch oogpunt ? De man is sterker, hij past beter in de ruwere 
mannenwereld van werkmannen en hij zal nooit in zwangerschapsverlof gaan. 
Neen, je mag deze argumenten niet aanwenden. Je moet dus de beste kandidaat 

kiezen op basis van de resultaten van het examen, in dit geval de vrouw. 
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3. Betrouwbaar zijn 

 
 
Omschrijving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richtlijnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concrete 

voorbeelden 

 
Wij willen dat onze burgers onze organisatie vertrouwen. Vertrouwen winnen en 

versterken doen we door op elk niveau steeds eerlijk en consequent te handelen.  

 

Ook onderling betrouwen we erop dat elke medewerker zijn taken correct 

uitvoert.  

Dit vergt zelfdiscipline. 

We waken erover dat niemand geld, tijd, materiaal of infrastructuur misbruikt. 

 

Betrouwbaarheid is één van de kerncompententies binnen ons competentieprofiel. 

 

 

Ik handel steeds zoals is afgesproken. 

Ik ga gepast om met vertrouwelijke gegevens. 

Ik behandel iedereen op een eerlijke en rechtvaardige manier. 

Ik ben consequent in mijn handelen. 

 

Ik ga gedisciplineerd te werk. Tijdens de diensturen wijd ik mij volledig aan mijn 

job.  

Ik maak geen ongeoorloofd gebruik van mijn werktijd. 

Ik maak evenmin gebruik van de uitrusting of materiaal van de gemeente voor 

privédoeleinden (vb. kantoormateriaal, papier, printers, gereedschappen, 

internet, telefoon, …). 

Meer richtlijnen over gebruik van ICT-middelen vind je terug in de ICT 
gedragscode. 
 

Ik ga als een goede huisvader om met materiaal.  

Ik spring zuinig om met het beschikbare geld.  

Ik doe geen onverantwoorde aankopen. 

 

 

 
Ik werk bij de technische dienst. Ik wil mijn huis verbouwen. Mag ik een 
boormachine van op het werk buiten de diensturen hiervoor gebruiken? 
Neen, de boormachine is eigendom van de gemeente. Bovendien is dit een 

risicovolle onderneming. Wat indien er zich een ongeluk voordoet met de 

boormachine die eigendom is van de gemeente? 
 

Ik ben voor het werk vaak op de baan. Ik passeer elke dag voorbij een 
grootwarenhuis. Kan ik tijdens mijn werkuren boodschappen doen? Ik haal die 
tijd altijd op een later tijdstip in. Ik doe het, ook al moet ik daar soms voor 
overwerken. Ik doe dit echt gewetensvol. Mijn bazen mogen mij altijd alles 
vragen.  Nee, tijdens de werkuren kan dit niet. 
 
Ik ben door een hogeschool gevraagd om als gastspreker te komen vertellen 
over mijn job. Moet ik hiervoor verlof vragen? Ik word hiervoor vergoed. 
Als de lesopdracht gebeurt in samenwerking met de gemeente Beveren en dus 

ook namens gemeente Beveren, moet de school de vergoeding aan de gemeente 
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storten bezorgen conform de geldende reglementering. 

Gebeurt de lesopdracht niet in opdracht van gemeente Beveren, dan moet je 

hiervoor verlof nemen. Je kan dan wel betaald worden. Als je frequent lesgeeft 

(en hiervoor vergoed wordt) moet je dit bijberoep voorleggen aan het college. 
 

Ik ben door een ander bestuur gevraagd om als jurylid te zetelen in een 
examencommissie. Mag ik op hun vraag ingaan? 
Uiteraard mag je op het verzoek ingaan. Je legt de vraag echter eerst voor aan 

je leidinggevende. Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel neem je verlof (voor 

prestaties als jurylid tijdens de kantooruren). Voor deze prestaties mag je een 

vergoeding van het andere bestuur aanvaarden.  Ofwel ga je tijdens de werkuren. 

Je neemt dan geen verlof, maar mag dan ook geen vergoeding ontvangen (voor de 

prestaties tijdens kantooruren). Voor prestaties in het weekend of ’s avonds mag 

je wel een vergoeding ontvangen. 



 

Deontologische code voor ambtenaren gemeente Beveren – goedgekeurd gemeenteraad op xxxx  11/22 

 

  

4.  Samenwerken 
 

 

Omschrijving 

 

We kunnen onze opdracht als gemeente maar waarmaken als we vlot met elkaar 

samenwerken. We zijn elk op zich een kleine radar in één grote motor.  

Het belang van de organisatie staat hierbij centraal.  

 

Ieder van ons brengt een groot deel van het leven door op het werk, vaak in nauw 

contact met collega’s. We rekenen dan ook op iedereen om positief bij te dragen 

aan een aangename werksfeer.  

 

Leidinggevenden hebben een bijkomende opdracht rond “samenwerken”. Ze 

hebben een voorbeeldfunctie. Ze moeten altijd oog hebben voor de 

omgangsvormen tussen de verschillende mensen op de dienst. Ze moeten 

problemen meteen oplossen als ze zich stellen.  

 

Samenwerken is één van de 4 kerncompetenties binnen ons competentieprofiel. 
 

 
Richtlijnen 

 

 

Als medewerker 

 

Ik ga respectvol om met mijn collega’s. Ik hou er rekening mee dat normen en 

waarden onderling kunnen verschillen. Ik sta open voor eventuele opmerkingen op 

mijn eigen gedrag. Ik doe niet aan discriminatie. 

 

Ik ben beleefd en vriendelijk. Ik help collega’s in nood. 

Ik werk zowel binnen de dienst als erbuiten in een open dialoog en opbouwende 

sfeer constructief mee om resultaten te bereiken. Ik bespreek onenigheden met 

de betrokken personen. 

 

Ik heb het recht, maar ook de plicht om mijn kennis en vaardigheden uit te 

breiden (bijvoorbeeld via vorming) zodat ik mijn taak goed kan uitoefenen.  

Ik deel de opgedane kennis met mijn collega’s. 

 

Als een collega binnen of buiten de dienst info opvraagt, bezorg ik snel alle 

relevante informatie en hou ik geen gegevens achter de hand. 

 

Ik werk loyaal, open en constructief samen met mijn leidinggevende. Ik bespreek 

meningsverschillen op een open en eerlijke manier. Wanneer uiteindelijk een 

beslissing is genomen, help ik om deze snel en efficiënt uit te voeren, ook al 

verschil ik van mening. 

 

Let op: de trouw ten opzichte van je leidinggevende is niet absoluut. Als je 
opdrachten krijgt die indruisen tegen bijvoorbeeld wetgeving, dan voer je die 
niet uit. Je licht je leidinggevende hierover in, uiteraard met de nodige 
argumenten.  
Indien de leidinggevende doof blijft voor je opmerking en toch uitvoering 
verlangt, moet je dit melden aan zijn/haar leidinggevende.  
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Als leidinggevende 

 

Ik ben aanspreekbaar en loyaal tegenover mijn team. 

Ik luister naar opbouwende kritiek. 

Ik doe inspanningen om een goede werksfeer te creëren en tracht de 

medewerkers te motiveren. Ik deel niet zomaar bevelen uit, maar tracht een 

coach te zijn voor alle teamleden en hen te ondersteunen. 

Ik schakel de juiste persoon in op de juiste plaats zodat ieders capaciteiten 

optimaal worden benut. 

Ik geef mijn medewerkers de nodige middelen en kansen om vorming te volgen. 

 

Ik communiceer open en helder over zaken die de dienst aanbelangen.  

Ik maak duidelijk wat het bestuur en management van ons team en elk lid 

verwacht. 

 

Ik geef actief informatie over taken en projecten, het beleid en personeels- en 

organisatieaangelegenheden. 

Ik zorg mee voor een goede informatiedoorstroming in de organisatie: van de top 

(bestuur / MAT) naar de werkvloer en andersom. 

 

Ik geef mijn medewerkers de middelen en ruimte om doelstellingen te bereiken, 

binnen de mogelijkheden die het bestuur ter beschikking stelt.  

Ik zorg ervoor dat mijn medewerkers een eerlijke evaluatie krijgen. 
 

Ik neem verantwoordelijkheid op voor het functioneren van mijn team, ook bij 

problemen en/of minder goede resultaten. 
 
 

 
 

Concrete 

voorbeelden 

 

Wat doe ik als een collega inwoners bijzonder klant-onvriendelijk behandelt 
? 
Je doet er goed aan om de collega aan te spreken over zijn/haar gedrag. Indien 

dit geen resultaat heeft, dan kan je dit melden aan de leidinggevende. Het 

gedrag zorgt mogelijks immers voor een negatief beeld van de ganse organisatie, 

niet alleen van jouw collega.  

 

Mijn leidinggevende nam vorige week een paar onbegrijpelijke beslissingen. Ik 
had echt moeite om die uit te voeren. Moet ik dat altijd wel doen ? 
Ja. We verwachten dat je beslissingen respecteert en opdrachten uitvoert. Maar 

we verwachten in eerste instantie dat je jouw leidinggevende wijst op eventuele 

problemen. We verwachten dat je meedenkt in het algemeen belang van de 

organisatie.  

Als jouw leidinggevende na een gesprek toch vasthoudt aan de beslissing, voer je 

deze loyaal uit. Misschien beschik je zelf niet over alle randinformatie die de 

leidinggevende wel heeft? Wie weet heeft hij /zij achteraf toch gelijk? 

 
Mijn leidinggevende vraagt mij om voorrang te geven aan een dossier.  
De betrokken klanten zijn vrienden van hem/haar.  Moet ik mijn 
leidinggevende volgen? 
Je moet proberen jouw leidinggevende te overtuigen dat hetgeen van jou wordt 

gevraagd niet correct is. Indien je daar niet in slaagt, moet je dit rapporteren 

aan de leidinggevende van jouw leidinggevende. 
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Voorbeeld leidinggevende: 
 

 

Mijn medewerkers willen wel eens tegensputteren als ik een beslissing neem 
die in hun ogen niet goed is. Maar ik zal het toch wel beter weten? 
Het is niet omdat je leidinggevende bent dat je medewerkers een bepaalde 

situatie niet beter kunnen inschatten. Je ziet misschien niet alle elementen 

vanuit jouw functie. Medewerkers kunnen dingen aanreiken waaraan je zelf nog 

niet gedacht had. Overleg tussen leidinggevende en medewerkers leidt dan ook 

tot een (nog) betere beslissing. Maar uiteindelijk moet er wel een beslissing 

genomen worden, en dat is jouw taak en verantwoordelijkheid. 
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5.  Klantgericht optreden 
 

 

Omschrijving  
 

Onze klanten verwachten een klantgerichte en professionele dienstverlening.  

Dat betekent dat we bij klantencontacten hoffelijk en vriendelijk zijn.  

Dat betekent ook dat we achter de schermen dossiers snel en efficiënt 

afhandelen. 

 

Dit vraagt actieve inzet, betrokkenheid en professionaliteit. 

 

Klantgericht optreden is één van de 4 kerncompetenties binnen ons 

competentie-profiel. 

 
 

 

Richtlijnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik behandel elke klant gelijkwaardig. 

Ik verzeker een discrete behandeling van zijn/haar vraag. 

Ik ben steeds vriendelijk, hoffelijk, hulpvaardig en respectvol. 

 

Ik zoek een oplossing voor het probleem van elke klant of ga op zoek naar een 

antwoord op zijn/haar vraag (voor zover dit past binnen de mogelijkheden van 

de dienst). Als er geen oplossing voor handen is, leg ik de redenen hiervoor uit.  

Ik verwijs de klant door naar de juiste dienst (vb. de gemeente, het 

ziekenfonds, …) als ik hen niet kan helpen. Ik vergewis mij er eerst van dat ik 

hen zeker niet van het kastje naar de muur stuur. 

 

Ik ben behulpzaam voor klanten bij administratieve formaliteiten.  

Ik sta open voor dialoog en inspraak. 

Ik tracht steeds eerst een goed beeld te krijgen van de exacte vraag van de 

klant vooraleer ik actie onderneem.  

Ik doe wat ik beloofd heb, maar beloof enkel wat ik zeker kan verwezenlijken.  

Ik reageer oplossingsgericht en herstel tijdig eventuele fouten. 

 

Ik gebruik in mijn contacten met de klant open en duidelijke taal (zowel 

mondeling als schriftelijk). Ik vermijd ambtelijk taalgebruik, jargon, moeilijke 

woorden,….  

Ik probeer mijn boodschap zo verstaanbaar mogelijk te formuleren, aangepast 

aan de klant. Ik geef steeds volledige informatie. 

 

Ik vermeld in elke correspondentie met klanten duidelijk mijn contactgegevens 

of die van mijn dienst. Zo kunnen klanten mij nadien gemakkelijk bereiken. 

 

Ik behandel dossiers efficiënt en binnen een redelijke termijn. Wanneer ik niet 

aan een termijn gebonden ben, bepaal ik samen met mijn leidinggevende en 

collega’s een redelijke termijn. We hanteren allen een en dezelfde termijn, die 

we zelf als een goede dienstverlening zouden ervaren. 

 

Ik stel prioriteiten zodat mijn werk op een professionele manier kan verlopen, 

maar zonder gelijkwaardige behandeling in gedrang te brengen. 
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Concrete 

voorbeelden 

Ik sta open voor klachten, meldingen en suggesties. Ze leveren waardevolle 

informatie die ik kan gebruiken om de werking van de dienst en misschien wel 

mijn eigen werk te verbeteren. Ik behandel alle klachten en meldingen volgens 

de bestaande richtlijnen. 

 
 

Ik had laatst een klant aan de onthaalbalie, die enorm begon te roepen en 
te schelden. Moet ik zo iemand vriendelijk te woord staan? 
Je behandelt een klant steeds correct en beleefd, zelfs als deze zich boos 

maakt. De klant heeft wellicht een reden om boos te zijn, al is dat niet jouw 

schuld of die van de gemeente. Meestal is een tegenslag de druppel die de 

emmer doet overlopen. Blijf dus zelf altijd rustig. Probeer erachter te komen 

wat de klant precies dwars zit en kijk wat je daar binnen de regels aan kan 

doen. 
 

Op drukke momenten is het niet altijd mogelijk een aanvraag discreet te 
behandelen en om telkens ruimte te maken voor dialoog en samenspraak. 
Wat moet ik in die situatie doen? 
In dat geval tracht je dit toch zo goed mogelijk te garanderen. Je kan als de 

klant dit wenst altijd een afspraak maken voor een bijkomend persoonlijk 

gesprek, zodat er meer ruimte is voor dialoog, samenspraak en discretie. 
 

Ik werk bij de technische dienst gebouwen. Samen met een collega werken 
we momenteel aan enkele herstellingen in een school. De schooldirecteur 
staat op zijn strepen om nog een extra klus te laten uitvoeren terwijl we 
daar nu toch zijn. Moeten wij hier zo maar op in gaan? 
Neen. Iedereen heeft baat bij een efficiënte werking van de ondersteunende 

diensten. Daar is coördinatie en planning voor nodig. Wat ogenschijnlijk op het 

terrein niet efficiënt lijkt, kan het wel zijn wanneer de volledige planning 

bekeken wordt. De betrokken leidinggevende zal hiervoor niet steeds begrip 

kunnen opbrengen. Je probeert dit toch uit te leggen, correct en beleefd, zelfs 

als hij/zij zich boos maakt. Toon begrip en zorg ervoor dat zijn/haar wens de 

nodige aandacht krijgt bij de centrale coördinatie van jouw dienst. Eventueel 

neem je contact op met je eigen leidinggevende. 

 

Op onze dienst komt een collega van een andere dienst af en toe bepaalde 
dossiers inkijken. Als die dan niet up-to-date zijn, gaat hij daar enorm 
over klagen. Mag ik hem zeggen dat hij maar even geduld moet hebben? 
Je staat je collega altijd vriendelijk te woord. Wanneer het om minder 

dringende dossiers gaat, moet de collega begrijpen dat jouw dienst prioriteit 

geeft aan de dringende dossiers. Je kan wel afspreken dat je met de collega 

contact zal opnemen wanneer de dossiers zijn bijgewerkt. Bij dringende 

dossiers en als deze situatie zich regelmatig voordoet, overleg je hierover met 

je leidinggevende.  

 
In de school heb ik als leerkracht de kans om met de ouders kort wat 
gegevens over de kindjes uit te wisselen tijdens het onthaal of het 
afhaalmoment. Wat moet ik doen wanneer een ouder mijn aandacht met 
zijn/haar probleem helemaal opeist, zodat ik geen tijd meer heb voor de 
andere ouders en kinderen? 
Informatie-uitwisseling met de ouders is heel belangrijk. Deze 

contactmomenten bevorderen het functioneren van het kind in de school. 

Daarom mag je net niet toelaten dat één ouder deze spontane 
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gespreksmomenten inpalmt. Let op. Het is belangrijk om die ene ouder niet zo 

maar af te wimpelen, maar te laten blijken dat je zijn/haar inbreng waardeert. 

Motiveer waarom het nu niet uitgebreid besproken kan worden en maak 

eventueel een afspraak op een meer geschikt moment ( bijvoorbeeld tijdens een 

speeltijd,...). 

 
Op onze afdeling komen regelmatig mensen over de vloer met problemen 
over dossiers waar onze dienst niets van afweet. Hoe ga ik hiermee om? 
Het is belangrijk dat dossiers steeds behandeld worden door de bevoegde 

dienst. Anderzijds willen we klanten ook niet van het kastje naar de muur 

sturen.  

Door bijkomende vragen te stellen aan de bezoeker kom je er vaak vlug achter 

waarover het probleem/dossier precies gaat, zodat je de klant kan 

doorverwijzen naar de juiste dienst. Klachten of meldingen noteer je zelf 

volgens de richtlijnen van het meldpunt. Als je doorverwijst, ga dan, indien 

mogelijk, na of je correct hebt doorverwezen. Breng ook je leidinggevende van 

deze situatie op de hoogte. Zo kan er gezocht worden naar een structurele 

oplossing. 
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6. Inzet tonen 

 
Omschrijving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richtlijnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concrete 

voorbeelden 

 

Als gemeente engageren we ons om onze dienstverlening voortdurend te 

verbeteren. We willen onze opdrachten steeds zo klantgericht en efficiënt 

mogelijk realiseren, dit binnen de beschikbare tijd en middelen, binnen de 

gemaakte afspraken en het reglementaire kader. Dit vergt een onaflatende inzet 

van alle medewerkers, van elke radar in onze motor. 

 

We willen een excellente organisatie zijn. We kunnen hierin maar slagen als ieder 

van ons een hoge kwaliteit nastreeft en geen genoegen neemt met minder.  

We vragen elkeen dan ook om steeds het beste van zichzelf te geven.  

 

Wij willen graag dat iedereen zich betrokken voelt met onze organisatie, deze 

betrokkenheid toont en dat ieder zich ten volle zet voor het werk.  

We beseffen dat jouw job niet altijd makkelijk is, maar vragen om te blijven 

doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.  

 

Inzet tonen is één van de 4 kerncompetenties binnen ons competentieprofiel. 

 

 
 

Tijdens de diensturen wijd ik mij volledig aan mijn job.  

Ik voel me betrokken bij mijn taken. 

Ik neem initiatief en ga met kennis van zaken te werk. 

 
Ik zet mij volledig in om mijn taken tot een goed eind te brengen. 

Ik doe mijn uiterste best om mijn persoonlijke doelstellingen te bereiken. 

Ik zet door, ook als het moeilijk gaat en ik tegenslag heb. 

 

Ik zie erop toe dat mijn werk een constante kwaliteit heeft. 

Ik verbeter fouten in mijn eigen werk zodat ik telkens een mooi resultaat 

aflever. 

Ik signaleer fouten. 

 

 

 

 
Ik ben voorzitter van het oudercomité. We organiseren dit weekend een 
eetfestijn en ik moet dringend nog wat afspraken bevestigen: met de 
zaalverantwoordelijke, de directie, de verhuurfirma,…. Mag ik dit doen 
vanop het werk? Het is echt dringend! 
Zulke afspraken maak je in je vrije tijd. Tijdens de werkuren is dit niet 

toegelaten. Je kan je uiteraard wel je lunchpauze gebruiken om de nodige mensen 

te bereiken. 
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Ik ben schoonmaakster in een school. Ik merk regelmatig schade op aan het 
gebouw of aan meubilair. Moet ik dit steeds melden? In principe is dit toch 
niet mijn taak? 
Als schoonmaakster heb je een heel goed zicht op de staat van onze gebouwen en 

materiaal. Je kan vanuit jouw dagelijkse of wekelijkse takenpakket veel meer 

opmerken dat een expert die maar ééns om de zoveel maanden langskomt. We 

rekenen er dan ook op dat jij mankementen blijft doorgeven.  
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7.  Open communiceren 
 

 
Omschrijving 

 

 

Werken bij de gemeente is zoals werken in een glazen huis. Alles wat we doen is 

transparant, open en wordt nauwlettend in de gaten gehouden door “de 

gemeenschap”.  

 

Communicatie heeft een grote impact op hoe anderen ons percipiëren.  

We trachten dan ook steeds op een snelle, duidelijke, begrijpelijke en objectieve 

manier informatie te geven. We handelen pro-actief en geven de informatie die 

relevant is, uiteraard binnen de wettelijke beperkingen. 

 

Tegelijk staan wij ook open voor informatie van anderen. We zijn bereikbaar en 

toegankelijk voor iedereen die gebruik wil maken van onze dienstverlening. 

 

 

 
Richtlijnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar burgers, bedrijven, verenigingen, bezoekers 

 

Ik geef steeds tijdig correcte en volledige informatie in klare taal. Ik vermijd 

moeilijke woorden, afkortingen,…  

Ik handel alle informatievragen even snel en correct af, of ze nu persoonlijk, 

telefonisch, via mail of per brief zijn doorgegeven.  

Als ik een slechte boodschap moet melden, doe ik dit op een kordate doch 

vriendelijke en begripvolle manier. Ik baseer me hierbij op de feiten en ga niet in 

op speculaties over mogelijke oorzaken en verantwoordelijkheden. 

 

Ik hou rekening met de regels rond openbaarheid van bestuur, privacy, discretie 

en beroepsgeheim. Ik geef geen inlichtingen over vertrouwelijke problemen en 

informatie (persoonlijk, financieel of commercieel van aard) of beleidsplannen die 

nog niet rijp zijn voor besluitvorming. 

 

Ik sta zelf open voor alle informatie die de klant mij wil geven. 

Als de klant bedenkingen of suggesties formuleert, toon ik hiervoor begrip.  

Ik registreer alle meldingen, klachten en suggesties volgens de geldende 

richtlijnen  

 

Ik informeer of de klant tevreden is over onze dienstverlening en geef eventuele 

opmerkingen door aan collega’s en mijn leidinggevende (zowel positieve als 

negatieve). 

 

Soms heb ik weet van een belangrijke nakende beleidsbeslissing. Zolang die 

beslissing niet genomen en bekendgemaakt is, deel ik hierover geen informatie 

mee. Ik gebruik deze voorkennis ook niet om mijzelf of anderen te verrijken of te 

bevoordelen. 

 

 

Naar collega’s en het bestuur 

 

Ik wissel proactief informatie uit met het bestuur en collega's.  
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Ik bezorg - uit eigen beweging of op hun vraag - tijdig die informatie die nuttig of 

bruikbaar is voor de goede afhandeling van hun dossiers. Hetzelfde doe ik 

wanneer ik werk overdraag aan opvolgers of nieuwe collega’s.  

Ik hou nooit informatie achter. Als ik op de hoogte ben van vertrouwelijke 

gegevens, deel ik deze enkel mee aan bevoegde collega’s en enkel als het nodig is.  

 

Ik formuleer eigen ideeën en toets deze af bij anderen. Ik verdedig hierbij mijn 

eigen standpunt, maar sta open voor opmerkingen van anderen. Ik luister naar de 

standpunten van het bestuur en collega’s. Ik hou steeds rekening met de 

wettelijke beperkingen en met de discretie. 

 

 

Wanneer ik nalatigheden, misbruiken of misdrijven vaststel, probeer ik die te 

stoppen. Ik breng mijn leidinggevende hiervan ook onmiddellijk op de hoogte. 

 

Ik draag met mijn manier van communiceren bij tot een aangenaam, respectvol en 

stimulerend werkklimaat. Ik respecteer en waardeer mijn collega’s en creëer een 

open werkrelatie. Ik kan en durf mijn eigen mening uitdrukken. Ik doe dit steeds 

op een professionele en redelijke manier. Ik aanvaard ook de mening van mijn 

collega’s.  

 

Naar raadsleden 

 

Ik geef correct en tijdig antwoord op vragen van raadsleden en dit volgens de 

vastgestelde procedure. Eenvoudige louter informatieve vragen beantwoord ik 

rechtstreeks. Bij mondelinge vragen die peilen naar een beleidsstandpunt verwijs 

ik door naar het bevoegde lid van het college. Bij schriftelijke vragen formuleer 

ik een ontwerp antwoord en bezorg ik dit aan de secretarie. De secretarie zorgt 

voor goedkeuring en ondertekening door burgemeester en secretaris van het 

ontwerp en zal het antwoord verzenden naar het betrokken raadslid. De 

secretarie bezorgt mij een kopie van het verzonden antwoord. 

 

 

Op sociale media 

 

Ik maak duidelijk of ik optreed namens de gemeente of in eigen naam, zowel in de 

vrije tijd als voor de uitoefening van mijn functie. Alle uitlatingen die ik doe op 

sociale media beantwoorden aan de richtlijnen in deze code. 

 

Ik breng geen (privacy) gevoelige of vertrouwelijke informatie naar buiten. Ik 

geef geen info vrij of doe geen toezeggingen zonder dat ik hiervoor bevoegd ben. 

Ik blijf binnen de wettelijke kaders van het auteursrecht.  

 

Als ik iets schrijf over het gemeentebestuur, doe ik dat in positieve zin.  

Mijn eigen opmerkingen, suggesties en klachten over de werking van de 

organisatie gooi ik niet zomaar te grabbel op het internet. Ik spreek er eerder 

mijn leidinggevende over aan. 

 

Als ik in mijn vrije tijd toch een persoonlijk standpunt op een gemeentelijke 

problematiek formuleer, maak ik heel duidelijk dat ik in eigen naam spreek. Ik doe 

dit dan op een gereserveerde en  redelijke manier. Ik wil immers geen afbreuk 

doen aan de waardigheid van mijn functie en die van mijn collega’s. Ik wil het 

vertrouwen van de inwoners in het bestuur niet schaden. 
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Concrete 

voorbeelden 

 

 

 

Naar de pers  

 

Als iemand van de pers contact opneemt, dan verwijs ik door naar de dienst 

communicatie (tenzij ik met deze dienst de afspraak hebt gemaakt dat ik voor 

een bepaald onderwerp contactpersoon ben). De communicatiedienst zal de pers 

doorverwijzen naar de burgemeester of de bevoegde schepen / ambtenaar of ze 

eventueel zelf te woord staan. 

 

Ik neem nooit uit eigen beweging contact op met de pers, zonder dat de 

communicatieambtenaar of de burgemeester/bevoegde schepen daarvan op de 

hoogte is.  

 

Als er persberichten of uitnodigingen voor hoorzittingen en 

bewonersvergaderingen opgemaakt moeten worden, geef ik de nodige informatie 

door aan de communicatiedienst. Eventueel maak ik een eerste ontwerp. De 

communicatiedienst past de teksten verder aan. Alleen de communicatiedienst is 

bevoegd om de teksten te versturen naar de pers en andere betrokkenen. 

 

 

 

 

 

Ik ben werkleider bij een project en kom de werkzaamheden opvolgen. Een 
bewoner vraagt mij of ik ook niet vind dat het langzaam gaat. Mag ik mijn 
eigen mening geven? 
Je kan eventueel zakelijk en beknopt uitleg geven over de voortgang van de 

werkzaamheden. Vanzelfsprekend bespreek je geen feiten die de gemeente of de 

samenwerking met externe partners in een slecht daglicht plaatsen. 

 

 

Ik ben werfleider bij een wegenproject waarover geregeld in de pers wordt 
gerapporteerd. Iemand van de pers is naar de werf gekomen en vraagt om 
wat toelichting te geven. Mag ik dit doen ? Ik weet perfect waar het over 
gaat ! 
Neem eerst contact op met de communicatieambtenaar. Indien deze oordeelt dat 

je het best geplaatst bent voor de toelichting mag je de journalist te woord 

staan. Zorg ervoor dat de uitspraken jou als ambtenaar en het gemeentebestuur 

niet in een slecht daglicht stellen.  Breng ook steeds je leidinggevende op de 

hoogte. De leidinggevende verwittigt op zijn /haar beurt de bevoegde schepen. 

 

 

Enkele vrienden hebben op een facebookpagina kritiek geuit op het 
gemeentebestuur. Ze vragen ook naar mijn reactie.  
Je hebt het recht op vrije meningsuiting, maar publiekelijk ongenuanceerd kritiek 

spuien over je werkgever doe je beter niet. Het komt niet positief over om je 

werkgever in een slecht daglicht te stellen. Dit daglicht zal ook negatief 

doorschijnen op jezelf, je eigen functie en je collega’s. Verder kan je 

strafrechtelijk vervolgd worden als kritiek, die je via openbaar toegankelijke 

kanalen uit, geïnterpreteerd wordt als een belediging. Probeer dan ook – in plaats 

van zelf kritiek te uiten - de kritiek van je vrienden te nuanceren.  
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Herinner hen eraan dat het bestuur in haar beslissingen steeds het algemeen 

belang tracht te behartigen. Denk eraan dat je als goed ambtenaar deel uitmaakt 

van die ploeg waarover men kritiek spuit. Geef eventueel de signalen die je van je 

vrienden ontvangt door aan je leidinggevende zodat er iets mee gedaan kan 

worden. 

 

 

 


