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Bedoeling van deze code is de kernwaarden van de organisatie over te brengen op een 
duidelijke, opbouwende en positieve manier en het personeelslid te stimuleren tot het opnemen 
van een bepaalde attitude.   
Deze gedragscode omvat een aantal algemene richtlijnen die het personeelslid een houvast 
bieden bij de uitoefening van hun functie.  Gedragscodes kunnen evenwel niet alles omvatten, er 
zal altijd een zekere vaagheid bestaan over de concrete invulling ervan. 
Deze code werd opgebouwd volgens de 4 generieke competenties die overal binnen het 
personeelsbeleid als leidraad en vertrekpunt dienen. Het belangrijk principe van ‘spreekrecht en 
spreekplicht’ werd hier nog aan toegevoegd.  
 
 

1. Klantvriendelijkheid 1. Klantvriendelijkheid 1. Klantvriendelijkheid 1. Klantvriendelijkheid     
    
Het stadsbestuur is een openbare dienst.  De klant verwacht een klantvriendelijke en 
professionele dienstverlening.  Het begrip ‘klanten’ dient in deze optiek dan ook ruim te worden 
geïnterpreteerd.  Naar gelang van de functie gaat het om degenen die het ‘product’ gebruiken, 
die een beroep doen op de dienstverlening, die het ontwikkelde beleid moeten toepassen,… 
De bedoeling is dat je steeds het algemeen belang voor ogen hebt. 
 
Wat betekent dat in de praktijk? Wat betekent dat in de praktijk? Wat betekent dat in de praktijk? Wat betekent dat in de praktijk?     
    

- dossiers of zaken die blijven liggen, worden er alleen maar moeilijker op.  Daarom 
probeer je steeds het werk zo snel mogelijk uit te voeren. Je handelt dossiers efficiënt 
en binnen de opgelegde termijn af.  Indien je niet aan een datum bent gebonden, neem 
je een termijn als richtsnoer die je zelf als een goede dienstverlening zou ervaren; 

- klanten weten graag wie je bent.  Dit doe je door op elke correspondentie met klanten 
je naam, functie en adresgegevens te vermelden zodat zij je gemakkelijk kunnen 
bereiken; 

- duidelijkheid is héél belangrijk.  Je spreekt een heldere taal en schrijft teksten of brieven 
die voor iedereen begrijpbaar zijn; 

- als personeelslid doe je meer dan enkel antwoorden op gestelde vragen, je verstrekt 
ongevraagd gerichte, relevante en nuttige informatie op een snelle en correcte manier; 

- in het kader van ‘openbaarheid van bestuur’ evolueert onze organisatie van een gesloten 
naar een open structuur met als doel de dienstverlening naar de burger te verbeteren.  
Een correcte houding veronderstelt dan ook dat het achterhouden van informatie niet 
geoorloofd is; 

- niet iedereen kan zijn weg vinden binnen alle administratieve procedures.  Het is 
daarom een vereiste dat je de mensen die moeite hebben met administratieve 
procedures in de juiste richting voorthelpt.  Je probeert eerst zelf al het nodige te doen 
om het probleem op te lossen en verwijst goed door als ze bij jou aan het verkeerde 
adres zijn; 

- … 
 
Helaas zijn niet alle bezoekers even redelijk in hun vraagstelling of in het geven van 
opmerkingen.   
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Wat is ongeoorloofd gedrag van een klant?Wat is ongeoorloofd gedrag van een klant?Wat is ongeoorloofd gedrag van een klant?Wat is ongeoorloofd gedrag van een klant?    
    
Ongeoorloofd gedrag kan zowel verbaal als fysiek zijn. Als je je in enige mate bedreigd of 
aangevallen voelt kan dat ongeoorloofd gedrag zijn. Een klant die bvb begint te roepen of jouw 
persoonlijk verbaal aanvalt. Ook het overdreven belasten van de dienst met niet-relevante 
vragen en bvb een uur blijven hameren op hetzelfde kan als ongeoorloofd gedrag worden 
beschouwd. Het spreekt vanzelf dat fysieke bedreigingen of aanvallen altijd ongeoorloofd zijn. 
    
Wat kan je doen bij ongeoorloofd gedrag?Wat kan je doen bij ongeoorloofd gedrag?Wat kan je doen bij ongeoorloofd gedrag?Wat kan je doen bij ongeoorloofd gedrag?    
 
Het is belangrijk dat je je steeds gedraagt op een professionele wijze, d.w.z. je beïnvloedt de 
andere persoon door op te treden vanuit je professionele rol: door zelf rustig te blijven, te 
luisteren naar de ander en niet mee te gaan in de strijd en opwinding van de ander.  Het is 
belangrijk duidelijk en vasthoudend te zijn in je optreden.  Bij dergelijke situatie kan het nuttig 
zijn te reageren als de boosheid minder is, actief te blijven luisteren en grenzen te stellen aan 
het gesprek.  Indien je vanuit je positie niet zelf de grenzen kan stellen, is dit de taak van je 
hiërarchische overste die dan ook als aanspreekpunt zal dienen en ervoor zorgt dat de werking 
van de dienst verder loopt.  Indien dit onmogelijk blijkt, wordt er contact opgenomen met de 
verdere hiërarchische lijn. 
 

2. Betrouwbaarheid2. Betrouwbaarheid2. Betrouwbaarheid2. Betrouwbaarheid    
    
Betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid, loyauteit zijn belangrijke kenmerken die nauw met elkaar 
samenhangen en niet altijd eenvoudig te vatten zijn. 
 
Binnen de context van betrouwbaarheid vragen begrippen als objectiviteit en neutraliteit de 
nodige aandacht. 
Objectiviteit betekent dat klanten en leveranciers in soortgelijke situaties op eenzelfde manier 
worden behandeld.  Dit gelijkheidsbeginsel is erg belangrijk in een openbare organisatie.  
Daarom moeten personeelsleden op ieder moment hun objectiviteit bewaren, en hun functie op 
een onbevangen en neutrale wijze uitoefenen. 
Neutraliteit betekent dat je je neutraal opstelt en geen eigen meningen of opinies probeert  te 
verkondigen of door te drukken. Je eigen mening mag je optreden als ambtenaar niet 
beheersen. 
 
Wat betekent dat in de praktijk?Wat betekent dat in de praktijk?Wat betekent dat in de praktijk?Wat betekent dat in de praktijk?    
    

- iedere vorm van discriminatie is uit den boze; je laat je bij de uitoefening van je functie 
niet beïnvloeden door filosofische, politieke of religieuze overtuigingen, door seksuele 
geaardheid, geslacht, ras, of herkomst; 

- je persoonlijke voorkeuren en overtuigingen of het engagement in een vereniging mogen 
geen weerslag hebben op de objectiviteit waarmee je je taken uitoefent; 

- je probeert te voorkomen dat privébelangen de objectiviteit van je taakuitoefening 
kunnen beïnvloeden; doet zo’n situatie zich voor dan breng je je diensthoofd hiervan op 
de hoogte en kan het dossier worden doorgegeven aan een collega; 

- bij alle tussenkomsten van eender wie in een dossier, kunnen volgende 2 basisregels de 
norm zijn: 

� je behoudt je objectiviteit en volgt de normale administratieve procedure; 
� alle tussenkomsten van politici worden indien mogelijk opgenomen in het 

administratief dossier;    
- je mag van andere collega’s of van derden geen giften of voordelen vragen of 

aanvaarden die met je functie verband houden. Op die manier vermijd je dat de 
objectiviteit in het gedrang komt en dat er wederdiensten worden geëist;    
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- je ontvangt geen relatiegeschenken of neemt niet deel aan activiteiten betaald door 
privépersonen, tenzij dit past in het kader van een normale professionele verhouding en 
in het teken staat van het algemeen belang van de organisatie;    

- …    
    
Betrouwbaar zijn betekent ook dat je op een goede en gepaste manier kan omgaan met 
vertrouwelijke informatie.  Het is in de praktijk natuurlijk niet altijd even gemakkelijk te bepalen 
wat vertrouwelijke informatie is. 
Voorbeelden hiervan kunnen zijn: informatie van persoonlijke aard, financiële en commerciële 
gegevens van burgers, relaties van de stad, beleidsplannen die nog niet rijp zijn voor 
besluitvorming, informatie over interne problemen,… 
 
Concreet vertaalt zich dit als volgt: 

- het zorgvuldig omgaan met informatie vereist dat stukken met vertrouwelijke gegevens 
veilig worden opgeborgen, computerbestanden met vertrouwelijke gegevens worden 
beveiligd; 

- je mag geen feiten bekend maken als deze een inbreuk zouden vormen op de rechten 
en de vrijheden van de burger en op zijn privé-leven, tenzij de betrokkene natuurlijk 
toestemming verleent om de gegevens openbaar te maken; 

- … 
Betrouwbaarheid uit zich ook in de omgang met de arbeidsmiddelen die je door de stad worden 
ter beschikking gesteld: gereedschappen, computers, telefoon, dienstwagens,….kortom alle 
materialen en materieel die je gebruikt voor de uitoefening van je job gebruikt je enkel in functie 
van je werk, en niet voor privé-doeleinden. Zo neem je bvb geen gereedschap van je werk mee 
naar huis om daar een karweitje te doen, maar ook op je pc van de stad maak je geen 
documenten aan voor private doeleinden (zie ook de e-policy). Private briefwisseling verstuur je 
niet via de stad. Je dienstwagen gebruik je enkel in het kader van dienstverplaatsingen. 
Ook je werktijd besteed je uitsluitend aan je taken. Je meldt een (voorgenomen) nevenactiviteit ( 
zoals bv. jurydeelname) bij je leidinggevende als de activiteit raakvlakken heeft met je 
rechtstreekse en onmiddellijke functie-uitoefening.  
 
Betrouwbaarheid richt zich niet enkel naar het omgaan met vertrouwelijke gegevens maar 
betekent ook loyaal zijn t.o.v. het bestuur: 
Het bestuur verwacht de volle inzet van alle personeelsleden die de gegeven opdrachten 
uitvoeren.   
Eenmaal er een beslissing genomen is, dien je deze evenwel loyaal en betrouwbaar uit te 
voeren, ook al strookt deze niet met je standpunt. 
    

3.3.3.3. Samenwerken Samenwerken Samenwerken Samenwerken    
 
Vertrekkende van het gegeven ‘het geheel is meer dan de som der delen’ is samenwerken een 
niet te ontberen schakel binnen de organisatie.  Samenwerking vertaalt zich in het vlot 
nakomen van afspraken, in een open manier van omgaan met elkaar omgaan, in opbouwende 
opmerkingen over de manier van werken, in ideeën om resultaten te verbeteren, in het creëren 
van een goede werksfeer.  Het is altijd fijn wanneer je je tegen een collega gedraagt zoals je 
zelf wenst dat zij zich tegen jou gedragen. 
 
Loyaal zijn tegenover je collega’sLoyaal zijn tegenover je collega’sLoyaal zijn tegenover je collega’sLoyaal zijn tegenover je collega’s, wat , wat , wat , wat betekent dit in de praktijk?betekent dit in de praktijk?betekent dit in de praktijk?betekent dit in de praktijk?    
    

- probeer steeds rekening te houden met de gevoelens van je collega’s; 
- correct omgaan met je collega’s betekent dat ongewenste omgangsvormen als pesten 

en ongewenst seksueel gedraag uit den boze zijn; 
- het is belangrijk je te onthouden van kritiek op andere personeelsleden, wanneer die 

zich daartegen niet kan verdedigen; in dit kader is het ook een raad niet over anderen 
te praten maar MET anderen; 
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- indien je feedback geeft, zorg er dan voor dat deze met het werk te maken heeft, 
feedback mag nooit persoonlijk zijn; 

- je respecteert je collega’s en het werk dat ze verrichten 
- … 

 
 

4. 4. 4. 4. Voortdurend verbeterenVoortdurend verbeterenVoortdurend verbeterenVoortdurend verbeteren    
 
 
Als personeelslid heb je het recht om je vaardigheden en kennis verder te ontwikkelen door 
opleiding en bijscholing, maar ook door het leren uit eigen ervaringen en die van anderen.  
Voortdurend verbeteren staat in functie van het professioneel handelen.  Er wordt ten allen 
tijde als het ware ‘vakwerk’ van je verwacht.  Kennis en vaardigheden moeten voortdurend 
worden bijgehouden. 
De organisatie heeft behoefte aan initiatief van zijn personeelsleden.  Daarbij is het altijd 
mogelijk dat er fouten worden gemaakt.  Fouten zijn mogelijkheden om te leren de 
dienstverlening te verbeteren.  Het is daarom belangrijk te weten dat fouten niet worden 
toegedekt, maar juist bespreekbaar worden gesteld.  
    
Dit vertaalt zich concreet:Dit vertaalt zich concreet:Dit vertaalt zich concreet:Dit vertaalt zich concreet:    
    

- als personeelslid van de organisatie heb je recht op informatie en vorming in verband 
met de uitoefening van je functie (voor de concrete modaliteiten aangaande vorming 
verwijzen we naar het vormingsreglement); 

- je blijft op de hoogte van ontwikkelingen en nieuwe inzichten i.v.m. je functie; 
- vorming is een plicht indien het noodzakelijk is voor het beter functioneren van de dienst 

of in het kader van het invoeren van nieuwe werkmethodes en infrastructuur; 
- … 

    

5.5.5.5.    Spreekrecht/spreekplichtSpreekrecht/spreekplichtSpreekrecht/spreekplichtSpreekrecht/spreekplicht    
 
 
Het personeel heeft principieel spreekrecht. Zij geven daarbij de feitelijke informatie op een 
correcte, volledige en objectieve wijze. Wanneer ze een persoonlijk standpunt formuleren, 
maken ze duidelijk dat ze in eigen naam spreken. Het spreekrecht wordt beperkt door de plicht 
om vertrouwelijke informatie geheim te houden voor wie niet bevoegd is om er kennis van te 
nemen. De spreekplicht geldt ook bij de vaststelling van onregelmatigheden; het personeelslid 
kan hiervoor niet gesanctioneerd worden.  

 
 


