LOKAAL BESTUUR

gODePlnte

Gedragscode voor personeelsleden van het lokaal
bestuur De Pinte
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Beste collega van het lokaal bestuur van De Pinte

Bij het lokaal bestuur van De Pinte werken we in vol vertrouwen met ruim

160

personeelsleden nauw samen om van De Pinte een bruisende en dynamische gemeente te
maken en de burgers de dienstverlening te geven waar ze recht op hebben.
De burgers, de politici, de middenstand, de talrijke verenigingen, de bezoekers, iedereen

die hier werkt: zij verwachten van ons, personeelsleden, een optimale en maximale
bijdrage aan het bestuur en de werking van de gemeente en het OCMW. Kortom: voor
wij'het lokaal bestuur'.

onze belanghebbenden zijn

Het is bijgevolg uitermate belangrijk dat wij ons steeds bewust zijn van die verwachtingen
en wij er dagdagelijks naar handelen en ons gedrag erop afstemmen.
Doorgaans weten wij heel goed wat van ons verwacht wordt. Maar soms kunnen wij in
situaties terechtkomen waarin een moeilijke keuze moet worden gemaakt. Situaties
waarbij men zich afvraagt of men wel correct handelt, waarin men niet precies weet wat
te doen, wat verstandig en goed is. Het antwoord is niet altijd gemakkelijk uit een wet of
een reglementering op te maken. Uiteindelijk heeft iedere personeelslid zijn eigen,
individuele verantwoordelijkheid voor alles wat hij/zij doet.

In deze vernieuwde deontologische code of gedragsvoorschriften zijn een aantal
richtlijnen terug te vinden die ons een houvast kunnen bieden. Wat mag en wat mag
niet opdat de geloofwaardigheid van het lokaal bestuur niet in het gedrang zou komen.
Het is hierbij de bedoeling om inhoud te geven aan onze ambtelijke integriteit en om te
bevorderen dat iedereen, zowel administratief als technisch personeel, daar hetzelfde
onder verstaat. Afgelopen weken zijn we tot elkeen van jullie geweest om deze
gedragsvoorschriften en voorbeelden van handelingen toe te lichten en te bespreken.
Jullie opmerkingen en bedenkingen waren erg waardevol en hebben we ook hierin mee
verwerkt.
Samen met jullie en het bestuur is deze deontologische (of -gedrags) code met een aantal
richtlijnen tot stand gekomen en gebaseerd op onze 5 gemeenschappelijke waarden:

1. Open en positief
2. Ambitieus én een tikkeltje gedurfd
3. In partnerschap met anderen

4.
5.

Respectvol

Klantgericht

Wij wensen dan ook samen jullie deze waarden verder uit te dragen over onze volledige
organisatie!

Veerle Goethals
Algemeen directeur lokaal bestuur De Pinte.
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1. Q¡en-en-pcsitief
Het lokaal bestuur wenst het onderlinge vertrouwen verder te laten groeien. Er is plaats voor
een open/ eerlijke en transparante communicatie onder elkaar
Er wordt dan ook gehandeld volgens de geldende regelgeving, onderrichtingen, algemeen
aanvaarde normen/ interne beslissingen en de personeelsleden nemen hun
verantwoordelijkheid daa rtoe op.

Het personeel staat open voor andere meningen en overtuigingen. Iedereen wordt gelijk
behandeld, het personeel stelt zich neutraal en onpartijdig op. Bijgevolg is er geen
vooringenomenheid of beïnvloeding door anderen.
Er bestaat een spreekrecht maar ook een spreekplicht. Indien men een inbreuk ziet op deze
voorschriften of misbruiken of men een misdrijf vaststelt, wordt dit onmiddellijk aan de
bevoegde persoon gemeld, dit zal gewoonlijk het diensthoofd zijn. Degene die de inbreuk
pleegt, zal hierover aangesproken worden.

Concreet
Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond van geslacht, ras of herkomst,

(geloofs)overtuiging, handicap, leeftijd, burgerlijke staat, voorkomen of seksuele geaardheid.

Indien het afwijzen ervan als beledigend zou kunnen ervaren worden, verwittigt men bij het
verkrijgen van een geschenk naar aanleiding van het uitoefenen van de job steeds de
leidinggevende en indien mogelijk, wordt het geschenk uitgedeeld onder de collega's of
verloot onder de collega's.
De algemeen directeur wordt geTnformeerd wanneer men naast de functie bij het lokaal
bestuur nog een andere beroepsactiviteit wil uitoefenen.
Er wordt geen handel met derden gedreven of goederen aan derden geleverd tijdens de
werkuren, waaruit er persoonlijk voordeel kan gehaald worden.

Bij een vraag naar informatie wordt relevante informatie op een snelle en correcte manier
bezorgd.

Praktijkvoorbeelden
Iemand die zeer tevreden is over mijn dienstverlening, geeft me geld om me te bedanken. Ik
bedank hem hiervoor maar zeg dat ik dit niet kan aannemen. Ik vermeld hierbij dat goede
dienstverlening immers mijn job is. Het niet-aanvaarden van een geschenk (geen geld!) kan
als beledigend aanzien worden. In dat geval meld ik de ontvangst ervan aan m¡jn
leidinggevende. Mogelijks kan dit dan verloot worden onder de collega's.
Mijn team heeft een moeitijke situatie goed aangepakt. Ik geef hen de feedback dat ik dit erg
waardeer.

Ik verwittig mijn leidinggevende als ik een dossier behandel van een familielid of van een
organisatie of persoon die ik goed ken en geef hem zeker geen voorkeursbehandeling. Indien
mogelijk laat ik het dossier behandelen door een collega.
Als een burger

mij atcohot aanbiedt

iets fris aanvaarden

tijdens de diensturen, weìger ¡k dit. Ik kan we:l water of
bij warme temperaturen zolang hiertegenover geen tegenprestatie wordt
verwacht.

Bij

een

gekende'moeilijke'burgert stel ik me toch klantvriendetijk en gedutdig op.
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Als een collega een opmerking maakt die voor mij nors of negatief overkomt, bespreek ik
met die collega.

dit

Ik roddel niet over mijn collegab.
Een schepen, raadslid of de burgemeester vraagt me om aan een dossier of een werk
voorrang te verlenen. Ik breng mijn leidinggevende hientan op de hoogte. Hij/zij gaat
hierover in dialoog met de algemeen directeur.

Ik

bekritiseer de werking van een andere dienst niet tegenover andere collega's of burgers.
Tijdens de werkuren hou ik me niet bezig met privézaken.

Ik gebruik mijn mailadres enkel voor professionele doeleinden.
Als er na een event, georganiseerd door het lokaal bestuur, nog eten of (geopende) niet-

alcoholische drank overblijft, wordt dit niet zomaar weggegooid maar verdeeld onder de
personeelsleden of vrijwilligers die aanwezig waren op het event.
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2.

Er wordt samengewerkt om zo de doelstellingen van ons lokaal bestuur te realiseren. Soms
strookt een beslissing niet met ons eigen standpunt. Dan kan men de leidinggevende trachten
te overtuigen van de eigen visie maar eens de beslissing genomen is, wordt deze aanvaard.
Er wordt op een positieve en opbouwende manier rechtstreekse feedback gegeven.
Er wordt aangemoedigd om out of the box te denken. Er wordt mee nagedacht over
verbetering of vooruitgang.
Er wordt correct gehandeld bij de uitvoering van de taken en daarmee wordt er gestreefd

naar een hoge kwaliteit in de hulp- en dienstverlening.

Concreet
Er wordt actief informatie gedeeld in alle richtingen. Er is openheid over alles wat
werkgerelateerd is en nuttig kan zijn voor de collegat.
Er wordt steeds gehandeld volgens de belangen van het lokaal bestuur De Pinte en hiervoor
worden de nodige initiatieven genomen.

Uit fouten en vergissingen leert men en vermijdt men deze in de toekomst.
Er is luisterbereidheid en het nemen van initiatief wordt gewaardeerd en aangemoedigd.

Praktijkvoorbeelden
Als leidinggevende sta

ik open voor feedback van alle medewerkers en burgers.

Ik zoek als medewerker actief mee naar manieren waarop de dienstverlening efficiënter en
beter kan verlopen.

info met de coltegab van mijn dienst maar ook met
is voor hen. Hientoor denk ik proactief na wat
indien
dìt
nuttig
van
andere
diensten
collega's
nuttig kan zijn voor anderen.
Als

ik

een opleiding volg, deel ik nuttige
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3.

Het lokaal bestuur beschouwt zich als een betrokken en betrouwbare partner.
Persoonlijke voorkeuren en privébelangen spelen niet bij contacten met anderen.

Samenwerking houdt eveneens loyaliteit ten opzichte van de collega's en de organisatie in. De
juiste verhouding tussen spreekrecht en geheimhoudingsplicht wordt gerespecteerd. De visie
van het lokaal bestuur wordt uitgedragen.
De mening van eenieder wordt gerespecteerd.

Concreet
De leidinggevenden stellen zich loyaal op ten opzichte van de medewerkers door
aanspreekbaar te zijn, hen voldoende te informeren, de nodige ondersteuning te bieden en
correct te evalueren.
Teneinde de onderrichtingen en regelgeving tijdig en zorgvuldig te kunnen uitvoeren, is het
noodzakelijk om elkaar voldoende te informeren en te ondersteunen. Daarbij wordt er
regelmatig nagegaan of alles duidelijk is. Bij een minder vlotte samenwerking is hierover
rechtstreeks overleg in een rustige omgeving zodat discretie verzekerd is.
Er wordt steeds een professionele en gemotiveerde attitude aangenomen bij het uitvoeren
van de taken.

Praktìjkvoorbeelden
Als leidinggevende zorg
Als een collega

ik voor opleidingskansen voor heel m¡jn team.

het erg druk of moeilijk heeft, bied ik spontaan mijn hulp aan en laat eigen
taken (tenzij ze dringend zijn) even liggen.

Een burger spreekt me aan over een werk dat ik op dat ogenblik aan het uitvoeren ben en
heeft hierop kritiek. Ik licht hem/haar de bedoeling hiervan toe en verwijs hem/haar indie¡t
nodig door naar mijn leidinggevende.

Ik heb een fout gemaakt die nu rechtgezet moet worden. Ik neem mijn verantwoordelijkheid
op door hier eerlijk voor uit te komen en zoek mee naar een oplossing. Ook mijn
leidinggevende neemt zijn/haar verantwoordelijkheid op. Hij/zij ondersteunt mij bij het
rechtzetten van de fout en samen bekijken we hoe we gelijkaardige fouten in de toekomst
kunnen vermijden.

Ik contacteer mijn collega niet met werkgerelateerde vragen in zijn vrije tijd, behoudens in
noodgevallen.
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Resoectvol

Iedereen wordt op een gelijkwaardige en respectvolle manier behandeld, zowel collega's en
mandatarissen als derden.

Concreet
Het nodige respect wordt opgebracht voor de waardigheid, de gevoelens en de overtuigingen
van anderen. Normen en waarden kunnen namelijk onderling verschillen.
Tijdens de diensturen wordt er geen godsdienstige, ideologische en filosofische propaganda
gevoerd. Men draagt zorg voor de eigendommen van het lokaal bestuur De Pinte en gebruikt
ze niet voor privédoeleinden.
Er wordt kosten- en milieubewust gewerkt en zuinig omgesprongen met energie.
Er wordt geen informatie over collega's of derden via sociale media verspreid, ook niet als
men denkt de situatie onherkenbaar gemaakt te hebben.

Alcohol of drugs hebben meestal een weerslag op onsfunctioneren, Om die reden wordt het
gebruik hiervan niet getolereerd tijdens de diensturen.

Praktijkvoorbeelden
Als leidinggevende zorg ik ervoor dat iedereen in het team gelijk wordt behandeld.

Ik heb respect voor mijn collega's en laat ruimtes en materiaal proper achter.
Ik ben eerlijk in het indienen van gemaakte kosten.
Ik maak geen ongepaste opmerkingen over anderen tegen collegab.
Ik probeer zelf rustig, correct en beleefd te blijven en erachter te
komen wat de klant precies dwars zit en kijk wat ik binnen de regels hieraan kan doen.

Een burger maakt zich boos.

Ik bespreek persoonlijke aspecten van de hulp- en dienstverlening aan bewoners van het
WZC niet in het bijzijn van derden. Dit wordt in een gesloten ruimte besproken en niet in de

gangen van het WZC.
Frustraties of geschillen zet ik niet op mail maar bespreek ik persoonlijk op een aanvaardbare
manier met mijn collega's. Onenigheden bespreek ik intern met mijn collega's en/of
leidinggevende. Meningsverschillen bespreek ik niet in het bijzijn van anderen.

Ik gebruik geen arbeidstijd, dienstvoeftuigen, materiaal of beroepskledij van het lokaal
bestuur voor privédoeleinden. Ik doe geen privéboodschappen of privéverplaatsingen tijdens
mijn diensturen.
Op facebook geef ik geen negatieve commentaar over mijn collegafleidinggevende, ook niet

als ik deze niet bij naam vermeld.

Ik gebruik internet en telefoons volgens de bepalingen in het arbeidsreglement.
Ik doe geen beledigende uitspraken over het beleid van het lokaal bestuur De Pinte.
Ik badge niet voor andere medewerkers.
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Klantoericht

De dienstverlening van het lokaal bestuur is klantvriendelijk en professioneel.
Vragen en problemen worden efficiënt en doeltreffend behandeld en er wordt actief geluisterd.
Daarbij werken we samen met collega's over de verschillende diensten heen.
Er wordt steeds juist en eerlijk gehandeld.

Bij een persoonlijk standpunt wordt er duidelijk gemaakt dat er ¡n e¡gen naam wordt
gesproken.
Men is gebonden door de discretieplicht (m.u.v. de sociale dienst, zij hebben beroepsgeheim),
ook na de uitdiensttreding. Bij twijfel wordt de leidinggevende gecontacteerd.

Geheimhoudingsplicht kan onder meer gaan over gegevens uit de persoonlijke levenssfeer
van collega's of derden, gegevens van een dossier waarin nog geen eindbeslissing is genomen
of vertrouwelijke gegevens. Vertrouwelijke gegevens hebben betrekking op medische, fiscale,
sociale of andere gegevens uit de persoonlijke levenssfeer van elkeen en in het bijzonder van
klanten binnen de hulp- en dienstverlening.

Concreet
De communicatie gebeurt op een verstaanbare, vriendelijke, volledige en correcte manier.
Indien nodig wordt naar de bevoegde dienst verwezen.
Dossiers en taken worden efficiënt en tijdig afgehandeld.

Zolang beslissingen niet bekend gemaakt zijn wordt dit niet gedeeld met derden.
Er wordt zorg gedragen voor de eigendommen van de bewoners van het woonzorgcentrum.

Het imago van het lokaal bestuur De Pinte is belangrijk. Bijgev'olg dient het nodige gedaan te
worden zodat het vertrouwen van de burger in de werking van het lokaal bestuur De Pinte
niet wordt aangetast.
Gemaakte afspraken worden steeds nageleefd.

Zorg- of dienstverlening wordt goed uitgevoerd. Dit betekent dat de belangen van de
bewoners van het woonzorgcentrum, burgers, ... steeds voorgaan.
Fysiek geweld is uit den boze net zoals dreigende taal.

Praktijkvoorbeelden
Tijdens de afwezigheid van mijn collega rinkelt zijn/haar telefoon. Ik neem op en luister
aandachtig naar de vraag. Wanneer ik de vraag niet kan beantwoorden, noteer ik de vraag en
vermeld dat ik ze doorgeef aan mijn collega. Dit geldt ook voor zaken die strikt genomen niet
door je eigen dienst worden opgevolgd.

of het telefoonnummer van een "oude vriend of vriendin".
Ik leg uit dat ik dit niet kan geven omwille van de privacywetgeving.

Een burger vraagt naar het adres

Ik heb een gepast voorkomen op het werk en vermijd ongepast woordgebruik.

Ik gebruik de sociale media van het bestuur niet om mijn persoonlijke mening te uiten. Indien
een burger mijns inziens onterecht kritiek uit via sociale media, laat ik me niet verleiden tot
een polemiek maar laat dit over aan de communicatiedienst.

öüf;tÐåPffie
Indien ik kennis heb betreffende een aanwewingsprocedure, hou ik deze informatie voor
mezelf teneinde de gelijkheid tussen de kandidaten te respecteren. Tevens ga ik niet actief op
zoek naar informatie van bepaalde personen hieromtrent, ook al heb ik daar toegang toe.
Mijn buurvrouw vraagt me naar de inhoud van een dossier waarover intern reeds uitgebreid
werd overlegd maar waarin nog geen eindbeslissing is gevallen. Ik leg haar uit dat ik omwille
van mijn beroepsgeheim haar vraag niet kan beantwoorden en vraag haar de eindbeslissing in

dit dossier af te wachten.

