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Inleiding

Kort gezegd betreft het de volgende regels, richtlijnen,
beleid, en regelingen:

KWS is een werkmaatschappij van VolkerWessels en
de grootste wegenbouwer van Nederland. Wij voeren
grote en kleine projecten uit, zelfstandig of in
combinaties met zuster- of externe bedrijven, met
inzet van onze dochters en deelnemingen. Dit doen wij
voor publieke en private klanten.

1. Gedragscode VolkerWessels waarin staat hoe
wij om dienen te gaan 1. Met de omgeving, 2.
Met zakenpartners en concurrenten, 3. Binnen de
organisatie en 4. Met elkaar.

Geworteld als wij zijn in de Nederlandse samenleving
hecht KWS nadrukkelijk aan maatschappelijk
verantwoord ondernemen en hebben wij als
kernwaarden duurzaamheid, integriteit en veilig
werken. Wij zijn trots op onze goede reputatie en
willen die behouden en uitbouwen. Een transparante
en integere werkhouding is dan ook voorwaarde
voor KWS en alle medewerkers die bij en voor (de
dochterbedrijven van) KWS werken. Dit draagt ook
bij aan een veilige, gezonde en prettige werksfeer
voor alle medewerkers. Een ieder dient zich dan ook
te houden aan de gedragscode, gedragsregels,
richtlijnen, beleid en regelingen bij VolkerWessels en
KWS. Een en ander wordt ook met regelmaat onder de
aandacht gebracht, denk aan Nieuwsbrieven, Intranet,
E-learning, Contact- en Scholingsdagen, posters etc.
Wij hebben in dit boekje ‘Gedragsregels KWS Complete versie’ diverse voor KWS belangrijk(e)
gedragsregels, richtlijnen, beleid en regelingen
gebundeld. Het boekje heet zo (met toevoeging
“Complete versie”) omdat in dit boekje naast de
geldende VolkerWessels regels ook de geldende
(aanvullende) KWS regels zijn opgenomen.

2. Regeling meldprocedure inzake het omgaan met
een Vermoeden van een Misstand (Vertrouwenslijn)
VolkerWessels waarin staat dat indien een misstand
(strijdigheid met de gedragscode VolkerWessels)
wordt vermoed, dat dit als volgt gemeld kan
worden: 1. bij de betreffende persoon tegen wie
het vermoeden zich richt, of indien dit niet mogelijk
is: 2. bij diens leidinggevende, of de directie van de
werkmaatschappij, of de vertrouwensfunctionaris
(of een combinatie van deze functionarissen).
De vertrouwensfunctionaris voor KWS is de heer
B. Deege, vertrouwensfunctionaris@kws.nl,
06-11007804), of als uiterste middel, indien er geen
andere (interne) middelen voorhanden zijn om het
vermoeden van misstand aan te kaarten of indien
de melder volledig anoniem wenst te blijven: 3. bij
de Vertrouwenslijn, een telefoon- en web service.
3. Richtlijn Social Media VolkerWessels.
4. Handhavingsbeleid Veiligheid VolkerWessels
inclusief sancties. Eventuele andere binnen KWS
geldende veiligheidsregels (bijvoorbeeld uit hoofde
van het Instructieboekje KWS - versie september
2016), welke niet letterlijk in het Handhavingsbeleid Veiligheid VolkerWessels zijn omschreven,
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maken wel onderdeel uit van dat Handhavingsbeleid en de daarin opgenomen sancties.
5. Gedragsregels KWS - Overige waarin KWS haar
beleid (ter aanvulling op onder andere de gedragscode VolkerWessels) heeft omschreven teneinde
zorg te dragen voor goede arbeidsomstandigheden, een veilige, gezonde en prettige werksfeer.
Het betreft 5.1. Beleid ongewenste omgangsvormen, 5.2. Beleid alcohol, drugs en medicijnen
5.3. Rookbeleid, 5.4. Richtlijn gebruik (ICT)
bedrijfsmiddelen en -faciliteiten en 5.5 Werkdruk.
6. Sancties in geval van niet nakoming verplichtingen
uit de arbeidsovereenkomst en/of handelen in
strijd met de gedragsregels, de wet of met de
algemeen geldende normen en waarden.

Wij beseffen terdege dat er in de praktijk vragen
kunnen ontstaan. Neem dan altijd contact op met je
collega’s, een leidinggevende, een directeur of de
vertrouwenspersoon van KWS. Overleg kan eventuele
twijfels immers wegnemen.
In geval van overtreding van de regels zal worden
overgegaan tot (arbeidsrechtelijke) sancties. Deze
uitgave vervangt eerdere uitgaves. Voor zover van
toepassing heeft de Groepsondernemingsraad van
KWS ingestemd met de gedragsregels KWS Complete versie (versie oktober 2017).
Centrale directie KWS
Vianen, oktober 2017

7. Regeling vertrouwenspersoon arbeidsomstandigheden in geval van discriminatie, (seksuele)
intimidatie, agressie, geweld, alcohol en drugs op
het werk en de uitvoering van het rookbeleid.
8. Klachtenregeling arbeidsvoorwaarden in geval van
een genomen beslissing omtrent arbeidsvoorwaarden- regelingen en/of sanctiebeleid.
9. Reglement Klachtencommissie in geval van advies
omtrent klachten en/of geschillen.
Wij verwachten dat een ieder in de dagelijkse
bedrijfsvoering handelt in overeenstemming met de
letter en geest van de gedragsregels KWS - Complete
versie.
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VOLKERWESSELS
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Gedragscode VolkerWessels
KERNWAARDEN
Onze kernwaarden veiligheid, integriteit en
duurzaamheid zijn onlosmakelijk verbonden met onze
strategie en geven aan hoe wij vertrouwen, openheid
en professionaliteit bevorderen en waarde creëren
voor al onze stakeholders. Samen werken aan een
betere levenskwaliteit is onze visie.
Bij VolkerWessels bouwen wij aan wonen, werken,
mobiliteit, energie en telecom. Wij ontwikkelen,
ontwerpen, bouwen, financieren, beheren en
exploiteren voor onze opdrachtgevers, medewerkers,
aandeelhouders, leveranciers en de maatschappij in
brede zin. Veiligheid, integriteit en duurzaamheid zijn
bij al ons handelen een absolute voorwaarde bij de
voorbereiding en uitvoering van al onze
bedrijfsactiviteiten.
VOORWOORD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
Organisaties worden beoordeeld op het gedrag van
de mensen die er werken. Dit geldt ook voor
VolkerWessels. Onze nuchtere, ondernemende en
verantwoordelijke aanpak bij (complexe) projecten
heeft geleid tot een sterke reputatie en vertrouwen
bij opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers,
overige partners en medewerkers. Het behouden en
versterken van jouw en onze goede naam is voor
VolkerWessels van het grootste belang, maar dat is

zeker niet eenvoudig of vanzelfsprekend.
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Integer handelen en zaken doen is daarom een
belangrijke voorwaarde voor al onze bedrijfsactiviteiten.Een goed voorbeeld geven is van
essentieel belang om een sterke reputatie bij en het
vertrouwen van opdrachtgevers, leveranciers,
onderaannemers, overige partners en medewerkers
te krijgen en te behouden. Een professionele en
integere werk-houding staat hierin centraal: dat is in
het belang van jou als werknemer en ons als
organisatie. Want niet integer handelen kan de
continuïteit van onze organisatie in gevaar brengen.
Het is daarom belangrijk dat het gedrag van iedere
medewerker in lijn is met de verwachtingen van de
samenleving en met de kernwaarden van
VolkerWessels.
Deze gedragscode is bedoeld om onze medewerkers hierbij te helpen. Werken bij VolkerWessels
betekent dat je de gedragscode kent en naleeft.
De code geeft richtlijnen hoe we vanuit onze
organisatie met een aantal zaken om dienen te gaan.
Daarnaast is beschreven hoe we ons willen en moeten
gedragen. Ten opzichte van elkaar, maar ook ten
opzichte van onze opdrachtgevers, zaken-partners
en de samenleving waarvan wij deel uitmaken.
De gedragscode biedt niet voor elke situatie, waarmee
je kunt worden geconfronteerd, een passende oplossing.
Hiervoor geldt: bij twijfel, overleg met jouw leidinggevende, gebruik je gezond verstand en handel in de
geest van de gedragscode.
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De gedragscode geldt voor alle werkmaatschappijen
van Volker-Wessels. Elke medewerker is aanspreekbaar
op het gedrag dat in deze code is vastgelegd,
ongeacht locatie of aard van de werkzaamheden.

Gedragscode VolkerWessels

Heb je nog vragen over onderwerpen uit de gedragscode waar jij in jouw werk tegen aanloopt, neem
dan contact op met jouw direct leidinggevende,
jouw interne vertrouwensfunctionaris of de Centrale
Compliance Officer (hjanssen@volkerwessels.com).

Kernwaarden | Onze kernwaarden zijn veiligheid,
duurzaamheid en integriteit. ‘Samen werken aan een
betere levenskwaliteit’ is onze visie. Dit lukt alleen als
eenieder van ons iedere dag actief zijn steentje
bijdraagt; met mensen binnen en buiten onze
onderneming. In onze werkprocessen, procedures en
andere regelingen streven we naar een goede balans
tussen de belangen van mens, milieu en winst voor de
onderneming. Ook ‘tijd’ is meegewogen: bij ons gaat
veiligheid altijd voor, ook al kost dat soms extra tijd.

Raad van Bestuur VolkerWessels

1

1. OMGANG MET DE OMGEVING

Anderen - bijvoorbeeld onze opdrachtgevers,
overheidsinstanties en aandeelhouders - moeten erop
kunnen vertrouwen dat we ons houden aan onze eigen
afspraken over veilig, duurzaam en integer werken.
Zij zorgen ervoor dat VolkerWessels kan blijven
bestaan door opdrachten aan ons te gunnen,
vergunningen en certificaten af te geven en in ons
bedrijf te investeren.
Wat betekent dat voor jou? | We verwachten dat
je onze waarden en visie tijdens jouw werk ondersteunt en dat je ons helpt om onze doelen te bereiken.
Houd je daarom aan onze regels over veiligheid,
duurzaamheid en integriteit. Wees je bovendien
voortdurend bewust van de dagelijkse bijdrage die jij
kunt leveren. Draag bij aan CO2 reductie, het verduurzamen van onze grondstoffen, het verminderen van
onze behoefte aan nieuwe grondstoffen, aan hoog13

waardige afvalscheiding en aan minder afvoer van
afval door hergebruik en recycling binnen en buiten
onze organisatie.
Geschenken en uitnodigingen aannemen (met name
van onderaannemers, leveranciers) | Geschenken en
uitnodigingen zijn bedoeld om zakelijke relaties te
versterken en goodwill te kweken. Neem ze alleen aan
als je zeker weet dat dit geen schade of gevaar kan
opleveren voor de reputatie en de belangen van
VolkerWessels en jouzelf.
Wat betekent dat voor jou? | Je kunt geschenken of
uitnodigingen aannemen zolang:
a. daar geen tegenprestatie tegenover staat of jij je
niet onder druk gezet voelt om iets terug te (laten)
doen; met andere woorden het aanvaarden van
geschenken en uitnodigingen mag jouw
onafhankelijkheid niet aantasten en
b. het geschenk niet in de vorm van contant geld,
tegoedbonnen, kortingsbonnen of dergelijken
wordt gegeven en
c. het gepast is, in lijn met onze kernwaarden is en
binnen de heersende maatschappelijke opvattingen
blijft en
d. het op een goed moment gebeurt (bijvoorbeeld niet
vlak voor een onderhandeling, contractondertekening
of discussie over meer- en minderwerk).
Vermijd geschenken en uitnodigingen die jou of onze
relaties in verlegenheid kunnen brengen. Dilemma’s
horen bij relatiemanagement, dus als je twijfels hebt,
bespreek ze met jouw leidinggevende. Geschenken en
uitnodigingen (bijvoorbeeld voor evenementen en

zakenlunches) en dergelijke (al dan niet met een
beperkt zakelijk karakter) mag jij, als deze een grotere
waarde hebben dan € 100,- per relatie per jaar alleen
met voorafgaande toestemming van jouw leidinggevende aannemen. Dat geldt ook indien de gastheer
inmiddels ook een vriend is geworden.
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Geschenken en uitnodigingen aanbieden (met name
aan potentiële opdrachtgevers) | Zoals eerder
genoemd, zijn geschenken en uitnodigingen bedoeld
om zakelijke relaties te versterken en goodwill te
kweken. Doe dat alleen als je zeker weet dat dit geen
schade of gevaar kan opleveren voor de reputatie en
de belangen van VolkerWessels en van de ontvanger.
Wat betekent dat voor jou? | Je kunt geschenken of
uitnodigingen aan zakelijke relaties aanbieden zolang:
a. daar geen tegenprestatie tegenover staat of de
ontvanger zich niet onder druk gezet voelt om iets
terug te doen en
b. het geschenk niet in de vorm van contant geld,
tegoedbonnen, kortingsbonnen of dergelijke wordt
gegeven en
c. het gepast is, in lijn met onze kernwaarden is en
binnen de heersende maatschappelijke opvattingen
blijft en
d. het op een goed moment gebeurt (bijvoorbeeld niet
vlak voor een vergunningsaanvraag, onderhandeling
of contractondertekening) en
e. het onder de grens van € 100,- per relatie per jaar
blijft.
Bijzondere aandacht moet daarbij worden gegeven
aan relaties met ambtenaren, publieke opdracht15

gevers en zakelijke relaties die in hun overeenkomst
met VolkerWessels aparte regelingen ten aanzien
van het geven en/of aannemen van geschenken en
uitnodigingen hebben opgenomen. Raadpleeg in die
gevallen onze handleiding ‘Geschenken en
invitaties’. Vermijd geschenken en uitnodigingen die
jou of onze relaties in verlegenheid kunnen brengen.
Dilemma’s horen bij relatiemanagement, dus als je
twijfels hebt, bespreek ze met je leidinggevende.
Geschenken, maaltijden, uitnodigingen en dergelijke
met een waarde van meer dan € 100,- per relatie per
jaar mag jij alleen aanbieden met voorafgaande
toestemming van je leidinggevende. Dat geldt
eveneens indien jouw zakenrelatie inmiddels een
vriend is geworden.
Corruptie en faciliterende betalingen | VolkerWessels
voert een strikt anti-corruptiebeleid. Wij tonen onze
waardering voor onze relaties uitsluitend op een
gepaste manier, maar niet door hen geld of andere
zaken of diensten van waarde aan te bieden. Een
relatie wordt nooit gevraagd om zijn of haar positie
te gebruiken om VolkerWessels ongerechtvaardigd
te bevoordelen. Wij onthouden ons van zogenaamde
faciliterende betalingen.
Wat betekent dat voor jou? | Vooral indien je in het
buitenland werkt, is het niet altijd duidelijk of een
betaling wel of niet is toegestaan. Leg bij twijfel de
situatie eerst voor aan jouw directeur en de afdeling
Juridische Zaken van jouw werkmaatschappij.
VolkerWessels streeft ernaar zich altijd te houden aan
de nationale en internationale regelgeving. Afwijken
daarvan is alleen toegestaan in zeer bijzondere

omstandigheden in overeenstemming met de
handleiding ‘Gepaste betalingen’.
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Sponsoring en goede doelen | Het doel van sponsoring
en ondersteunen van goede doelen is het leveren van
een bijdrage aan onze maatschappij. Bijkomende
voordelen kunnen er zijn voor ons imago, onze
naamsbekendheid, voor het uitbreiden van ons
netwerk en dergelijke, doordat positieve publiciteit
wordt verkregen dankzij de associatie met het
gesponsorde evenement of goede doel. Sponsoring
hoeft niet belangeloos te zijn en is niet willekeurig.
VolkerWessels is transparant over de keuzes die
worden gemaakt bij het sponsor- en goede
doelenbeleid. De keuze wordt centraal gemaakt op
basis van criteria die van te voren zijn afgesproken.
Onze keuzes kunnen we dus altijd verantwoorden.
Wat betekent dat voor jou? | Dien jouw voorstel via
Concern Communicatie in bij Stichting Reggeborgh op
basis van de uitgangspunten zoals opgenomen in de
richtlijn ‘Donaties en Sponsoring’. Houd er rekening
mee dat VolkerWessels geen politiek gerelateerde
organisaties, profit-organisaties, individuen, feesten
of studiereizen sponsort. Sommige werkmaatschappijen
hebben eigen regelingen voor hun medewerkers.
Voor het gesponsorde evenement of goede doel geldt
een maximum van € 250,-.
Social media | Als je social media gebruikt, kan dat
schade of gevaar opleveren voor jouw eigen reputatie,
maar ook voor die van VolkerWessels en haar relaties.
Dit kan ook onbedoeld en buiten werktijd gebeuren.
Van medewerkers wordt verwacht dat ze nooit
17

uitlatingen doen die schadelijk of gevaarlijk kunnen
zijn voor VolkerWessels en/of haar relaties.

2. OMGANG MET ZAKENPARTNERS EN
CONCURRENTEN

Wat betekent dat voor jou? | Denk er altijd aan dat
anderen kunnen weten dat jij bij VolkerWessels werkt
en dat jouw communicatie-uitingen VolkerWessels
kunnen raken. In jouw communicatie-uitingen ben je
dus altijd professioneel en denk je van tevoren na over
de mogelijke gevolgen. Als je in discussie gaat, zorg je
ervoor dat het niet uit de hand loopt. Voorkom schade
aan de reputatie van jezelf, van VolkerWessels en van
haar relaties. Gebruik geen vertrouwelijke informatie,
foto’s, ontwerpen en dergelijke zonder voorafgaande
uitdrukkelijke toestemming van alle betrokkenen.

Mededinging | VolkerWessels gelooft in eerlijke
concurrentie. Wij willen nieuwe opdrachtgevers
aantrekken en bestaande opdrachtgevers behouden
dankzij onze toegevoegde waarde, uitstekende
prijs-kwaliteitverhouding en op eigen kracht. Wij
houden ons aan het geldende mededingingsrecht.

1

Wat betekent dat voor jou? | Doe nooit mee aan
praktijken die de eerlijke concurrentie kunnen
beperken, zoals prijsafspraken met concurrenten en
afspraken met concurrenten om de markt te verdelen.
Deel bedrijfsgevoelige informatie alleen met collega’s,
die die informatie nodig hebben voor hun functie binnen
VolkerWessels. Als je vertrouwelijke informatie moet
delen met concurrenten, leg dit dan eerst voor aan de
afdeling Juridische Zaken van jouw werkmaatschappij.
Een voorbeeld van vertrouwelijke informatie is de
informatie over een aanbesteding waaraan je werkt
maar ook het feit dat jouw werkmaatschappij een volle
portefeuille heeft, is informatie die zo bedrijfsgevoelig is dat je die niet zomaar met een concurrent
mag delen.
Inkoop en verkoop | VolkerWessels wil zaken doen met
partners, die net als wij integriteit hoog in het vaandel
hebben staan. We sluiten graag goede overeenkomsten die op langere termijn voor beide partijen
winstgevend zijn. We werken samen op basis van
vertrouwen, ook binnen VolkerWessels. Als het gaat
om handelsrestricties en sancties tegen bepaalde
personen, ondernemingen en landen doet
19

VolkerWessels alleen zaken in en met landen en met
relaties met wie dat is toegestaan.
Wat betekent dat voor jou? | Doe alleen zaken met
opdrachtgevers en leveranciers die door
VolkerWessels zijn goedgekeurd. Ga zakelijk met ze
om, tegen eerlijke en redelijke prijzen, wees fair en
objectief en zorg ervoor dat je de keuzes die jij maakt
kunt verantwoorden.
Belangenverstrengeling en nevenactiviteiten | Indien
jij een zakelijke beslissing neemt of invloed daarop
hebt, mag jij uitsluitend het belang van jouw
werkgever laten meewegen, géén persoonlijk belang.
Dat noemen we een belangenverstrengeling. Die kan
ontstaan als een beslissing van VolkerWessels, waar jij
invloed op hebt, jouw persoonlijk belang kan raken.
Dit kan jouw directe eigenbelang zijn, maar ook het
belang van bijvoorbeeld jouw familie, vrienden of
kennissen of mensen met wie jij op persoonlijke titel
zaken doet. Belangenverstrengeling of de schijn
daarvan dient te worden voorkomen.
Wat betekent dat voor jou? | Neem zakelijke
beslissingen op een objectieve en transparante manier
en uitsluitend in het belang van VolkerWessels. Meld
het vooraf bij jouw leidinggevende als jij een mogelijk
persoonlijk belang hebt of als jouw familielid, partner,
vriend, relatie belang heeft bij de uitkomst van een
zaak waarover jij (mee)beslist. Trek je terug bij het
nemen van een besluit over zaken waarbij jij een
persoonlijk belang kunt hebben. Om (de schijn van)
belangenverstrengeling te voorkomen, vraag jij vooraf
toestemming aan jouw leidinggevende voor alle

betaalde en onbetaalde nevenactiviteiten die enige
relatie met VolkerWessels kunnen hebben.

1

3. OMGANG BINNEN DE ORGANISATIE
Bedrijfsmiddelen | Bedrijfsmiddelen - bijvoorbeeld
materieel, bouw- en kantoormateriaal, maar ook
arbeidsuren en bedrijfskennis - mogen alleen gebruikt
worden voor het werk bij VolkerWessels.
Uitzonderingen daarop worden altijd helder
gecommuniceerd (zoals sommige ICT-voorzieningen;
zie daarvoor de desbetreffende gebruikersovereenkomst of interne regels).
Wat betekent dat voor jou? | In beginsel mogen
bedrijfsmiddelen dus niet voor privé doeleinden of
anders dan zakelijk gebruik ingezet worden. Wil je
toch bij hoge uitzondering een bedrijfsmiddel
gebruiken voor een ander doel dan zakelijk? Dit kan bij
alleen bij uitzondering en uitsluitend na voorafgaande
(schriftelijke) toestemming van jouw leidinggevende.
Restmaterialen en bedrijfsmiddelen, die niet meer
actief worden gebruikt, kun je alleen kopen met
voorafgaande goedkeuring door een statutair
directeur. Indien deze toestemming wordt gegeven,
zal de werkmaatschappij een factuur opstellen, die
giraal dient te worden betaald. Hierop bestaat slechts
één uitzondering: namelijk wie kan aantonen dat hij/
zij restmaterialen gaat gebruiken voor maatschappelijk
nuttige doeleinden (bijvoorbeeld het opknappen van
een buurtspeelplaats) kan van zijn/haar leidinggevende voorafgaande schriftelijke toestemming
krijgen om restmaterialen mee te nemen.
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Vertrouwelijke informatie en privacy | Vertrouwelijke
informatie en kennis behoren tot onze belangrijkste
bedrijfseigendommen. Het gaat om waardevolle
informatie die je niet zomaar mag delen met mensen
buiten het bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn
technische ontwerpen, prijzen of privacygevoelige
gegevens. Wij gaan professioneel om met
vertrouwelijke informatie.
Wat betekent dat voor jou? | Behandel vertrouwelijke
informatie altijd zorgvuldig. Bescherm het tenminste
zoals jij jouw eigen waardevolle zaken zou
beschermen. Ditzelfde geldt ook voor informatie die in
vertrouwen van relaties is gekregen. Houd je bij
privacygevoelige gegevens aan de geldende
wetgeving: gebruik ze bijvoorbeeld alleen voor het
doel waarvoor jij toestemming hebt. Het is voor jou als
medewerker verboden om van vertrouwelijke
informatie te profiteren (of anderen ervan te laten
profiteren) bijvoorbeeld via handelen op de beurs of
andere nevenactiviteiten.
Administratie | Alle transacties en gemaakte afspraken
dienen volledig, correct, tijdig en inzichtelijk
opgenomen te worden in de administratie. Kosten van
materiaal en materieel, bestede uren en dergelijke
worden uitsluitend geboekt op het juiste project en/of
kostenplaats. De administratie geeft een betrouwbaar
en transparant beeld van de gang van zaken in het
bedrijf.
Wat betekent dat voor jou? | Zorg ervoor dat jij je
houdt aan het voeren van de hiervoor bedoelde
volledige, correcte, tijdige en inzichtelijke

administratie. In dit kader dien je onder andere ook
jouw eigen interne en externe rapportages,
communicatie-uitingen en facturen volledig, correct
en volgens interne instructies op te stellen en te
versturen. Leg transacties vast volgens de juiste
procedures en richtlijnen. Contant geldtransacties zijn
niet toegestaan en kunnen alleen met voorafgaande
schriftelijke toestemming van je eigen (financieel)
directeur, conform de bij VolkerWessels daarvoor
geldende procedure plaats vinden.

1

Fraude en witwassen | VolkerWessels hanteert een
strikt anti-fraudebeleid: fraude wordt niet
getolereerd. VolkerWessels spant zich in om fraude te
voorkomen.
Onder fraude verstaan we allerlei vormen van
misleiding of bedrog, die bedoeld zijn om jezelf,
medeplegers en/of derden op oneerlijke wijze te
bevoordelen. Onder fraude vallen allerlei handelingen
zoals het vervalsen van facturen of andere gegevens,
diefstal of het ongeoorloofd delen van (klanten)
bestanden. Er zijn ook minder duidelijke vormen, zoals
een niet juist gedateerd document. Fraude kost altijd
geld. VolkerWessels wil daarnaast voorkomen dat
criminelen, door bij of via ons aankopen te doen, ons
gebruiken voor het witwassen van criminele
opbrengsten.
Wat betekent dat voor jou? | Houd je aan de letter en
de geest van deze gedragscode. Zorg dat je niet
betrokken raakt bij fraude of witwaspraktijken. Jij
bent verplicht om een melding te doen als je een
vermoeden van fraude of witwassen hebt. Blijf alert op
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niet toegestane, maar ook op ongewone transacties
(zoals contante betalingen, betalingen tussen
onbekende of verdachte organisaties of tussenpersonen) en meld die direct bij jouw leidinggevende,
jouw interne vertrouwensfunctionaris, de Centrale
Compliance Officer of de Vertrouwenslijn.

4. OMGANG MET ELKAAR

1

Omgangsvormen | Bij VolkerWessels gaan we respectvol met elkaar om en maken geen onrechtmatig
onderscheid op grond van afkomst, ras, sekse, religie,
politieke mening of levensovertuiging. Wij presteren
juist beter dankzij de verschillen tussen de
medewerkers. Ongepaste omgangsvormen zoals
discriminatie, pestgedrag, (seksuele) intimidatie,
agressie of geweld worden bij ons niet getolereerd. In
alle landen waar wij actief zijn, onderschrijven we de
internationaal erkende mensenrechten, zoals verbod
op kinder- en gedwongen arbeid, het recht op vakbondslidmaat-schap en onderhandelingen over cao’s.
Wat betekent dat voor jou? | Zorg ervoor dat collega’s
worden gewaardeerd om hun talenten en vaardigheden. Spreek collega’s aan als ze anderen intimideren,
pesten, buitensluiten, geweld gebruiken, agressief
zijn of discrimineren. Doe wat redelijkerwijs in jouw
vermogen ligt om te voorkomen dat er binnen
VolkerWessels en op onze werken wordt gepest of
schendingen van mensenrechten plaatsvinden of
plaats zouden kunnen vinden.
Eigen verantwoordelijkheid | Het succes van de
onderneming staat of valt met de actieve, integere
betrokkenheid van elke medewerker. Bij twijfel of
wanneer medewerkers er onderling niet uitkomen
wordt de leidinggevende ingeschakeld voor overleg.
Wat betekent dat voor jou? | Als je iets uit deze
gedragscode niet begrijpt, vraag dan om uitleg aan
jouw leidinggevende. Je vraagt dan net zolang door
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totdat je het echt snapt. Als er iets gebeurt dat niet
juist lijkt of bij jou vragen oproept, bespreek dit dan
zelf met de betrokkenen. Hiermee kun jij verder
ongewenst gedrag en/of ongewenste activiteiten
proberen te voorkomen. Indien jij je niet comfortabel
voelt om de ander(en) aan te spreken, ga dan een
gesprek aan met jouw leidinggevende, jouw
vertrouwenspersoon of een compliance officer.
Een open en integere cultuur - leidinggevenden | Alle
medewerkers hebben de verantwoordelijkheid om bij
te dragen aan een open en integere bedrijfscultuur.
Leidinggevenden moeten hun medewerkers
stimuleren om integer te handelen en daarbij zelf het
goede voorbeeld geven. Juist zij moeten zorgen voor
een werkklimaat waarin medewerkers zorgen of
twijfels kunnen uiten zonder angst voor represailles.
Leidinggevenden moeten ook erop toezien dat deze
gedragscode wordt nageleefd.
Wat betekent dat voor jou? | Wees zelf open en
integer en spreek anderen aan op (mogelijk) ongepast
gedrag en strijdigheid met deze code. Ben je
leidinggevende? Geef dan altijd het goede voorbeeld,
bevorder een open, integere cultuur en draag zorg
voor naleving.
Naleving en beleid | Deze gedragscode beschrijft de
minimale standaarden die verplicht gelden voor iedere
medewerker, ongeacht de positie binnen de
VolkerWessels organisatie (en dus ook directeuren).
Maar gedragscodes kunnen nooit alle situaties
omvatten. Blijf dus jouw professionele inzichten en
gezond verstand gebruiken. Denk aan jouw eigen

reputatie en de mogelijke gevolgen van jouw handelen
of nalaten voor de reputatie van VolkerWessels en
haar relaties. Als jij ergens over twijfelt, stel jezelf dan
de vraag: ‘Durf ik deze situatie openlijk te bespreken
met collega’s? Met leidinggevenden? Met mijn familie
en vrienden?’ Overweeg of je het op de voorpagina
van een krant zou willen lezen. Zo niet, bespreek jouw
twijfels met jouw leidinggevende. Overtredingen van
deze gedragscode en/of de richtlijnen, handleidingen
en overige documenten waar in deze gedragscode naar
verwezen wordt, zullen tot sancties leiden.

1

Vermoedens gewoon melden | Kom je er met jouw
directe collega’s, leidinggevenden of directies van
werkmaatschappijen niet uit? Overleg dan met een
vertrouwenspersoon of compliance officer. Zij zullen
vertrouwelijk en zorgvuldig met alle vragen, signalen
en meldingen omgaan. VolkerWessels zorgt ervoor dat
je voor het doen van een dergelijke melding nooit enig
nadeel ondervindt.
Sterker nog, als je een overtreding van deze gedragscode vermoedt, is het jouw plicht om dit intern op een
gepaste wijze aan de orde te stellen. Niet bespreken
kan de situatie alleen maar verergeren. Melden bij de
Centrale Compliance Officer is zelfs verplicht als je
vermoedens hebt over zaken waarvoor gevangenisstraffen kunnen worden opgelegd (zoals fraude, diefstal,
omkoping), overtredingen van de Mededingingswet
(zoals verboden contacten met concurrenten waarvoor
hoge boetes kunnen worden opgelegd) en bij situaties
die de gezondheid kunnen bedreigen. In het uiterste
geval (of als je anoniem wilt melden) kun je ook
gebruik maken van de externe Vertrouwenslijn.
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Externe richtlijnen | VolkerWessels wil graag een
betrouwbare en constructieve zakenpartner zijn. Wij
willen dat onze medewerkers zich zowel naar de letter
als de geest van geldende wetten gedragen evenals
volgens de heersende maatschappelijke opvattingen
omtrent integer zakendoen. VolkerWessels neemt
actief deel aan activiteiten, die tot doel hebben de
integriteit en transparantie van de organisatie en de
sector te vergroten. Zo zijn bijvoorbeeld verschillende
Nederlandse werkmaatschappijen aangesloten bij de
Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid
(SBIB) en voldoen we met deze code ook aan de
verwachtingen, die koepelorganisaties als Bouwend
Nederland en de NEPROM (vereniging van projectontwikkelaars) aan ons gedrag stellen. Ook hebben wij
de tien principes van het UN Global Compact
ondertekend, waarmee wij een zeer sterk signaal
afgeven dat wij onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid nemen en integriteit en
duurzaamheid in al onze bedrijfsprocessen zeer serieus
nemen. In het Duurzaamheidsverslag van VolkerWessels
staat informatie over de activiteiten die worden
ondernomen op het gebied van integriteit en over
meldingen van overtreding van de gedragscode.

Deze Gedragscode gaat in op 22 september 2016 en
vervangt eerdere gedragscodes. Wijzigingen kunnen
van tijd tot tijd worden aangebracht en worden dan
aan medewerkers gecommuniceerd. De Nederlandse
versie van de Gedragscode is leidend.

1

VolkerWessels
informatie@volkerwessels.com
www.volkerwessels.com
Meer informatie | Meer informatie over de volgende
onderwerpen is beschikbaar op InSite:
• Richtlijn Social Media;
• Gepaste betalingen;
• Belangenverstrengelingen;
• Gebruik bedrijfsmiddelen;
• Vertrouwelijke informatie en privacy;
• Vertrouwenslijn.
www.volkerwessels.com

In deze gedragscode wordt de uitdrukking
‘VolkerWessels’ gebruikt ter aanduiding van het
concern Koninklijke Volker Wessels Stevin NV inclusief
al haar werkmaatschappijen. Wet- en regelgeving die
strikter is dan onze Gedragscode of handleidingen
prevaleert. Hetzelfde geldt voor striktere interne
regels opgesteld door werkmaatschappijen.
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OMGAAN MET EEN
VERMOEDEN VAN EEN
MISSTAND
(VERTROUWENSLIJN)
VOLKERWESSELS
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Regeling meldprocedure inzake het

kenbaar maakt;

omgaan met een Vermoeden van een

Raadsman:
een door de Melder aangewezen persoon die de
Melder bijstaat bij de melding en/of met wie de
Melder over de melding kan overleggen.

Misstand (Vertrouwenslijn)
INLEIDING
Koninklijke Volker Wessels Stevin NV (VolkerWessels)
zet zich in om een cultuur van openheid,
verantwoordelijkheid en integriteit te creëren,
waarbinnen alle medewerkers, ongeacht hun functie,
in goed vertrouwen melding kunnen maken van
Vermoedens van Misstanden binnen VolkerWessels.
Een dergelijke melding heeft geen gevolgen voor (de
positie van) de melder, indien de melding volgens de
hiertoe opgestelde procedure heeft plaatsgevonden.
De procedure en de uit de melding voortvloeiende
acties staan hieronder aangegeven.
ARTIKEL 1 DEFINITIES
Centrale Compliance Officer:
de conform de Gedragscode VolkerWessels hiertoe
aangestelde centrale compliance functionaris van
VolkerWessels;
Melder:
degene die, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, werkzaam is bij of voor een tot
VolkerWessels behorende vennootschap en een
Vermoeden van Misstand conform deze regeling
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Vermoeden van Misstand:
een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van
een of meerdere handelingen of het nalaten van
handelingen binnen de organisatie waar Melder
werkzaam is en die in strijd is/zijn met de gedragscode
van VolkerWessels en waardoor VolkerWessels of
personen binnen de organisatie (ernstige) schade
kunnen ondervinden; daaronder valt maar is niet
beperkt tot, fraude, andere onregelmatigheden en
ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie,
pesten ,discriminatie en agressie op de werkvloer);
Vertrouwensfunctionaris:
de conform de gedragscode VolkerWessels hiertoe
aangestelde functionaris binnen de organisatie of
regio waarin de Melder werkzaam is.
ARTIKEL 2 DOEL VAN DE REGELING
Deze regeling dient:
• Om een cultuur van openheid, verantwoordelijkheid
en integriteit te bevorderen en te ondersteunen;
• Om medewerkers en zzp’ers een kanaal te bieden
om zaken waarover zij zich zorgen maken aan te
kaarten;
• Om voor medewerkers een werkomgeving te
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bieden waarin zij zich veilig, beschermd en op hun
gemak voelen;
• Om de reputatie van de VolkerWessels en haar
werkmaatschappijen te beschermen;
• Om in een vroegtijdig stadium op de hoogte te zijn
van Vermoedens van Misstanden en om de
gelegenheid te krijgen om de misstanden intern op
te lossen.
ARTIKEL 3 INTERNE MELDING
Een Vermoeden van Misstand wordt naar eigen keuze
door de melder indien mogelijk mondeling of
schriftelijk besproken met (in eerste instantie) de
betreffende collega zelf en daarna zijn leidinggevende
of de directie van zijn werkmaatschappij of de
vertrouwensfunctionaris. Melding bij een combinatie
van bovengenoemde functionarissen is ook mogelijk.
De functionaris bij wie de melding is gedaan, stelt de
Centrale Compliance Officer op de kortst mogelijke
termijn van de melding op de hoogte. De Centrale
Compliance Officer legt de melding, voorzien van de
datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast en
laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de
Melder. De Melder ontvangt een afschrift van de
melding. De Centrale Compliance Officer stelt de Raad
van Bestuur onverwijld op de hoogte. Met de Melder
kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt indien
dit objectief en aantoonbaar in het belang is van de
Melder. Hiervan is in ieder geval sprake indien de
melding betrekking heeft op de leidinggevende en/of
de directie van de betreffende werkmaatschappij en/
of de Vertrouwensfunctionaris en/of een lid van de

Raad van Bestuur en/of de Centrale Compliance
Officer. Indien de melding de Centrale Compliance
Officer zelf betreft, wordt zijn rol in deze gehele
procedure overgenomen door de CFO in de Raad van
Bestuur. De Centrale Compliance Officer geeft, indien
de melding daarvoor voldoende aanknopingspunten
biedt, na ingewonnen advies van het voor de
betreffende werkmaatschappij verantwoordelijke lid
van de Raad van Bestuur, of indien de melding een lid
van de Raad van Bestuur betreft de Raad van
Commissarissen, onverwijld opdracht tot een
onderzoek naar het Vermoeden van Misstand. De
Melder wordt schriftelijk geïnformeerd dat de melding
wordt onderzocht.

2

ARTIKEL 4 VERTROUWENSLIJN
De Vertrouwenslijn wordt beheerd door een externe
service provider, te weten; People Intouch. De
Vertrouwenslijn is een anonieme, gratis te gebruiken
en vertrouwelijke telefoon- en web service, die
medewerkers van VolkerWessels de mogelijkheid
biedt om Vermoedens van Misstanden te melden. De
Vertrouwenslijn is 24 uur per dag en 365 dagen per
jaar bereikbaar. Aan de Melder wordt gevraagd zijn
identiteit bekend te maken. Daarbij wordt aan de
Melder kenbaar gemaakt dat zijn identiteit door de
Centrale Compliance Officer confidentieel wordt
gehouden. Indien de Melder zijn identiteit niet wenst
kenbaar te maken, dan kan de melding anoniem
plaatsvinden.
De Melder die een Vermoeden van Misstand wil
35

melden, wordt aangemoedigd om eerst de
betreffende collega hier direct zelf op aan te spreken.
Als dit niet kan, is het advies de zaak met de direct
leidinggevende of de vertrouwenspersoon binnen de
organisatie van de Melder op te nemen, voordat de
Melder gebruik maakt van de vertrouwenslijn. De
Vertrouwenslijn is bedoeld als uiterste hulpmiddel als
er verder geen andere middelen meer voorhanden zijn
om het Vermoeden van een Misstand aan te kaarten of
als de Melder volledig anoniem wil blijven.
In een tabel kan de meldingsstructuur als volgt worden
weergegeven:

De Vertrouwenslijn is geen vervanging van bestaande
procedures over het omgaan met (individuele)
klachten of grieven, maar een aanvullende
mogelijkheid om Vermoedens van Misstanden aan de
orde te stellen.
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De procedure bij een anonieme melding van een
Vermoeden van Misstand is als volgt:
1. Als de Melder de web service gebruikt, wordt de
Melder gevraagd een bericht achter te laten via een
beveiligde website: (www.speakupfeedback.eu/
web/4wawru/nl). Elke melder ontvangt een uniek
meldingsnummer waarmee hij/zij opnieuw kan
inloggen om anoniem een verzoek om nadere
informatie te lezen en daarop (wederom anoniem)
antwoord te geven.
2. Als de Melder de telefoondienst gebruikt, wordt hij
of zij doorverbonden met een systeem, waarop de
Melder een voicemail bericht kan inspreken
(0800-0222931). De Melder krijgt eenvoudig te
volgen instructies over hoe hij of zij een beveiligde
boodschap kan achterlaten. Elke Melder ontvangt
een uniek meldingsnummer waarmee de Melder kan
terugbellen om anoniem een antwoord of een
verzoek om nadere informatie te beluisteren als de
Melder een anoniem bericht heeft achtergelaten.
Voor zowel de e-mailservice als de telefoondienst is
een toegangscode nodig, te weten: 07681.
Echter, als u 100% zeker wilt zijn van uw anonimiteit,
dan adviseren wij u de web service niet te gebruiken
vanaf uw computer op uw werk en/of de telefoondienst niet met uw zakelijke telefoon te bellen.
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De Melder wordt verzocht zo veel mogelijk informatie
als nodig is te verstrekken om de Centrale Compliance
Officer in staat te stellen de zaak goed te beoordelen,
zoals achtergrond, voorgeschiedenis en de reden voor
het Vermoeden van Misstand, alsmede plaatsen en
andere informatie.
Van een melder wordt niet verwacht dat hij of zij
bewijst dat een Vermoeden van Misstand waar is maar
de Melder moet wel in staat zijn om aan te tonen dat er
voldoende gronden zijn om redelijkerwijze aan te
nemen, dat er iets mis is en voldoende feiten, namen
en data noemen om het gewenste onderzoek te
kunnen doen naar het Vermoeden van Misstand.
Wanneer de Melder de Vertrouwenslijn gebruikt,
verloopt de procedure als weergegeven in de figuur
hieronder.

ARTIKEL 5 MISBRUIK VAN DE VERTROUWENSLIJN

2

Misbruik van de mogelijkheid om een Vermoeden van
Misstand te melden wordt niet getolereerd en kan
mogelijk leiden tot arbeidsvoorwaardelijke en/of
disciplinaire maatregelen. VolkerWessels wenst geen
situaties te accepteren waarbij een medewerker doelbewust een Melding van een Vermoeden van Misstand
doet, waarvan hij of zij weet - of zou behoren te weten
- dat deze Melding van een Vermoeden van Misstand
niet juist is. Bij een aantoonbaar opzettelijk ongegronde Melding van een Vermoeden van Misstand zal
tot arbeidsvoorwaardelijke en/of disciplinaire sancties
tegen de Melder worden overgegaan.
ARTIKEL 6 OORDEEL
Binnen uiterlijk acht weken na de datum van een nietanonieme melding wordt de melder door de Centrale
Compliance Officer schriftelijk op de hoogte gesteld
van de uitkomsten van het door hem ingestelde
onderzoek. Indien het onderzoek nog niet is afgerond,
wordt de Melder binnen genoemde termijn schriftelijk
geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek en
de vermoedelijke datum van afronding van het
onderzoek. De Centrale Compliance Officer is de
procesbewaker voor de afhandeling van de melding.
ARTIKEL 7 VERTROUWELIJKHEID
De Centrale Compliance Officer en de eventuele
onderzoekers van het Vermoeden van Misstand zullen
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alle Meldingen van Misstanden en alle in dat verband
van de melder ontvangen informatie strikt vertrouwelijk
behandelen. De privacy van zowel Melder als
beschuldigde(n) zullen worden beschermd.
Aangezien deze Regeling inzake het omgaan met een
Vermoeden van Misstand zich richt op het verwerken
van persoonlijke data, zijn de regels voor wat betreft
gegevensbescherming van toepassing. Medewerkers
krijgen uitsluitend toegang indien dit noodzakelijk is
op grond van deze Regeling. Daarbij zijn zij gebonden
aan een geheimhoudingsplicht. VolkerWessels handelt
in overeenstemming met deze regels. Indien de melder
hier expliciet om verzoekt, wordt de naam van de
Melder anoniem gehouden door degene(n) aan wie is
gemeld. De Melder dient zich te realiseren dat dit
beperkingen kan hebben voor het onderzoek.
Er zijn drie uitzonderingen op grond waarvan de
bescherming van de identiteit van de melder niet kan
worden gegarandeerd. Deze zijn:
• Er is sprake van een Melding van een Vermoeden
van Misstand met kwade opzet;
• Met het doen van de Melding van een Vermoeden
van Misstand wordt een misdrijf begaan (zoals een
ernstig dreigement, aanzetten tot haat of serieuze
discriminatie);
• De Melding van een Vermoeden van Misstand gaat
over een misdrijf waarbij de Melder betrokken is.
ARTIKEL 8 RECHTEN GENOEMDE PERSONEN IN
MELDING
De in de melding genoemde personen worden zo

mogelijk, op het moment van vastlegging, op de
hoogte gesteld dat van hen persoonsgegevens worden
verwerkt. Zolang dit met het oog op veiligstellen van
bewijsmateriaal of voor het doen van onderzoek
noodzakelijk is, kan inlichten van deze personen
tijdelijk worden opgeschort. Aan deze personen wordt
gemeld welke feiten hem/haar ten laste zijn gelegd,
aan wie deze persoonsgegevens zijn of worden
medegedeeld, en hoe hij/zij de desbetreffende
persoonsgegevens kan inzien en zo nodig rectificeren.
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ARTIKEL 9 BEWAARTERMIJNEN
De verwerking van de gegevens van een ongegronde
melding wordt onmiddellijk gestaakt en de gegevens
worden verwijderd.
De gegevens die gerelateerd zijn aan een onderzoek
mogen niet langer dan twee maanden na afronding van
het onderzoek worden bewaard, tenzij dit noodzakelijk
is in verband met de vaststelling, de uitoefening of de
verdediging van een recht in rechte dan wel
disciplinaire maatregelen worden getroffen tegen de
Melder of de persoon over wie werd gemeld.
ARTIKEL 10 PERSOONLIJK ONDERZOEK
Indien er een onderzoek naar een persoon wordt
ingesteld, dient deze persoon hiervan op de hoogte te
worden gebracht. De Centrale Compliance Officer
stelt de persoon die wordt onderzocht - zodra het
belang van het onderzoek dat toelaat -, zo snel
mogelijk op de hoogte.
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ARTIKEL 11 VOORKOMEN VAN STRAF OF
REPRESAILLES
VolkerWessels tolereert geen enkele vorm van straf,
vergelding of represailles tegen een Melder die een
vermeend Vermoeden van Misstand in goed
vertrouwen aankaart, zelfs als de melder zich vergist
en/of wanneer de feiten later niet juist blijken te zijn
en/of niet leiden tot nadere maatregelen. Elke
medewerker die Vermoeden van Misstand meldt, zal
worden beschermd en op geen enkele wijze nadeel
ondervinden ten gevolge van het melden ervan. Als de
Melder als gevolg van de Melding van een Vermoeden
van Misstand wordt gestraft of onredelijk behandeld,
dan zal dit consequenties hebben voor diegene die de
straf of de onredelijke behandeling initieert,
bevordert en/of uitvoert.
ARTIKEL 12 ONDERSTEUNING
De (potentiële) Melder en de betrokkenen waarop het
onderzoek zich richt, kunnen te allen tijde voor eigen
rekening een persoon van binnen of buiten de
organisatie als Raadsman aanwijzen om te overleggen
over de Melding van een Vermoeden van Misstand en/
of bij te staan bij de melding. De Melder informeert de
Centrale Compliance Officer over de naam van de
Raadsman alsmede de relatie van de Raadsman tot de
Melder. De Melder dient ervoor zorg te dragen dat de
Raadsman, ook na afronding van het onderzoek,
omtrent de melding absolute geheimhouding betracht
ten opzichte van niet-direct betrokkenen en/of niet
belanghebbenden.

ARTIKEL 13 EXTERNE MELDING
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In overleg met de Centrale Compliance Officer kan
melding van een Vermoeden van Misstand
plaatsvinden bij de Stichting Bevordering Integriteit
Bouwbedrijf en/of Justitie.
Een melding van een Vermoeden van Misstand bij een
derde vindt plaats, indien sprake is van:
1. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en
spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijk
melding bij een derde noodzakelijk maakt.
2. de misstand na interne melding niet is
weggenomen.
ARTIKEL 14 KLACHTAFHANDELING
Klachten over de Vertrouwenslijn kunnen worden
ingediend door een email te sturen naar de Centrale
Compliance Officer (hjanssen@volkerwessels.com),
dan wel telefonisch contact opnemen met Henk
Janssen (tel. +31 88 186 61 30).
ARTIKEL 15 INWERKINGTREDING
Deze regeling treedt in werking op 15 maart 2015.
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Richtlijn social media VolkerWessels

RICHTLIJN SOCIAL MEDIA; WAT BETEKENT HET
VOOR JOU?

De Richtlijn Social Media is een aanvulling op de
Gedragscode VolkerWessels en daarmee onderdeel
van de kernwaarde Integriteit. De Gedragscode
VolkerWessels en deze richtlijn maken deel uit van het
programma VolkerWessels Veilig.

Als medewerker van VolkerWessels kun je op social
media - bijvoorbeeld Facebook, Twitter en Instagram
– communiceren over jouw werk. Jij geeft
VolkerWessels en al haar ondernemingen als
medewerker zo online een gezicht en op die manier
kun je onze reputatie versterken. Deze zichtbaarheid is
positief en goede reclame voor onze werkzaamheden,
maar het maakt onze organisatie tegelijkertijd ook
kwetsbaar. Om de mogelijkheden van social media te
benutten is het niet alleen belangrijk om op de hoogte
te zijn van de verwachtingen die VolkerWessels heeft,
het is ook van belang om je bewust te zijn van de
risico’s die het gebruik van social media met zich
meebrengt. Wees je bewust van wat je wel en niet
kunt delen over jezelf en over onze organisatie.

Social media | Als je social media gebruikt, kan dat
schade of gevaar opleveren voor jouw eigen reputatie,
maar ook voor die van VolkerWessels en haar relaties.
Dit kan ook onbedoeld en buiten werktijd gebeuren.
Van medewerkers wordt verwacht dat zij nooit
uitlatingen doen die schadelijk of gevaarlijk kunnen
zijn voor VolkerWessels en/of haar relaties.

3

De Richtlijn Social Media is een uitwerking van de
beschreven richtlijn in de Gedragscode VolkerWessels.
Hoewel wij ervan uitgaan dat je op een goede manier
gebruik maakt van social media kunnen bij het niet
naleven van de Richtlijn Social Media, net als bij
overtreding van de gedragscode VolkerWessels,
passende (disciplinaire en/of arbeidsrechtelijke)
sancties worden opgelegd.
GEBRUIK SOCIAL MEDIA
Social media is een verzamelnaam voor alle online
platforms waarop wereldwijd informatie wordt
gedeeld. Het is een goede manier om op een
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gebruikersvriendelijke en leuke wijze kennis met
elkaar te delen, informatie uit te wisselen en discussies
te voeren. Je kunt altijd en overal foto’s en video’s,
tekstberichten en geluidsfragmenten (podcasts en
muziek) eenvoudig met elkaar delen via verschillende
online netwerken, blogs en websites - zoals Facebook,
Twitter, Youtube, Instagram en LinkedIn.
KANSEN SOCIAL MEDIA
Het gebruik van social media biedt voor VolkerWessels
en haar ondernemingen kansen om onze zichtbaarheid
te vergroten, onze reputatie te versterken en kennis
en informatie snel te delen. VolkerWessels ziet social
media als een mogelijkheid om potentiële
medewerkers te interesseren voor onze organisatie.
Daarnaast biedt het gebruik van social media ons de
kans om onze werkzaamheden te laten zien aan
belanghebbenden, geïnteresseerden en de
maatschappij.
ACTIEF OP SOCIAL MEDIA? WEES ALERT!
VolkerWessels ziet de kansen en mogelijkheden van
social media en laat jou daarom graag communiceren
over je werk op verschillende platforms. Het
onderscheid tussen privé en zakelijk gebruik van social
media is soms lastig. Als je actief bent op social media
is het daarom goed om je te realiseren dat
VolkerWessels verantwoordelijk kan worden
gehouden voor jouw uitingen, ook wanneer je bij jouw
bericht vermeldt dat je niet namens VolkerWessels

schrijft. Zodra volgers zien dat je bij VolkerWessels
werkt, kan het zijn dat VolkerWessels daar op wordt
aangesproken. Jouw uitingen kunnen namelijk gezien
worden als ‘VolkerWessels-uitingen’. Daarmee is alles
wat je schrijft niet alleen van invloed op de reputatie
van jezelf, maar ook op de reputatie van
VolkerWessels en haar ondernemingen. Wees je
bewust dat je ook na werktijd een medewerker van
VolkerWessels bent en dat wij van jou verwachten dat
je onze goede reputatie ondersteunt met jouw (online)
communicaties.
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UITGANGSPUNTEN SOCIAL MEDIA
Zodra je gebruik maakt van social media om te
communiceren over je werk gelden een aantal
uitgangspunten waar je rekening mee moet houden.
Deze uitgangspunten zorgen ervoor dat de reputatie
van jezelf, je collega’s, VolkerWessels en haar
ondernemingen niet worden geschaad, maar juist
versterkt. Uiteraard verwachten wij dat je altijd
handelt in overeenstemming met de gedragscode,
deze richtlijn en de (al dan niet) in je arbeidsovereenkomst opgenomen geheimhoudingsplicht of
de wet.
1. Openbaarheid
Wees je ervan bewust dat alles wat je op social
media publiceert voor lange tijd openbaar is en dat
het lastig is om een bericht te verwijderen. Er
kunnen reacties komen op de berichten die je
publiceert. Bedenk dat je hier soms op moet
reageren.
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2. Eigen verantwoordelijkheid
Gebruik je gezonde verstand, wees eerlijk en denk
voor publicatie na over de mogelijke gevolgen van
je communicatie. Herstel eventuele fouten en bied
indien/waar nodig je excuses aan. Bij twijfel
raadpleeg dan altijd je leidinggevende.
3. Respectvol en integer
Publiceer altijd respectvol en positief. Vermijd
(mogelijke) discriminatie, laster, bedreiging, haat of
andere teksten die niet van respect getuigen of
negatief van aard zijn.
4. Persoonlijke titel
Zorg voor een representatief online profiel en
gebruik je eigen naam. Schrijf in de ik-vorm en nooit
namens VolkerWessels of (een van) haar
ondernemingen.
5. Vertrouwelijke informatie
Houd vertrouwelijke informatie zoals financiële
informatie, toekomstverwachtingen of andere
gevoelige informatie over VolkerWessels en/of haar
ondernemingen voor jezelf en zet dit soort
informatie dus nooit online. Dat geldt ook voor
vertrouwelijke en persoonlijke informatie van of
over derden, zoals collega’s, (toekomstige en
vroegere) opdrachtgevers, aanbesteders, klanten
en leveranciers.
6. Woordvoering en persbeleid
Wek nooit de indruk dat je een officiële mededeling
van, voor of namens VolkerWessels naar buiten
brengt. Officiële bekendmakingen, financiële

informatie, toekomstverwachtingen en
persberichten of andere publicaties over
VolkerWessels en/of haar ondernemingen worden
alleen uitgegeven door het concernkantoor van
VolkerWessels.
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7. Aanmaken social media account
Gebruik alleen een privé e-mailadres voor
registratie op social media. Voor het gebruik van
een zakelijk e-mailadres voor registratie van social
media heb je de schriftelijke toestemming nodig
van je leidinggevende of de afdeling communicatie
van jouw onderneming.
8. Auteursrecht
Respecteer beeld-, auteurs-, merk- en citaatrecht.
Gebruik geen materiaal van anderen zonder
toestemming en maak (eventuele) bronnen
zichtbaar. Het gebruik van beeldmerken en logo’s
van VolkerWessels en haar ondernemingen mag
alleen als je vooraf toestemming hebt gevraagd aan
je leidinggevende of de afdeling communicatie.
SOCIAL MEDIA: EEN ONDERDEEL VAN JE FUNCTIE
Het is goed mogelijk dat het gebruik van social media
jouw werk ondersteunt en het gebruik ervan daarom
functioneel of gewenst is. VolkerWessels geeft jou de
vrijheid om via social media zelf te communiceren over
jouw werk. Je moet hierover wel duidelijke afspraken
maken met de afdeling communicatie of jouw
leidinggevende. Het is belangrijk dat je steeds
afweegt of het bericht dat je wilt delen over
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VolkerWessels en/of haar ondernemingen geschikt is
voor publicatie op dat moment. Wees je bewust dat
zowel kennissen als collega’s en concurrenten lezen
wat je schrijft.

Meld vermoedens van misstanden bij de
Vertrouwenslijn: 0800 0222 931 | Toegangscode:
07681
Zie voor de meldingsprocedure de ‘Regeling
Vertrouwenslijn’.

3

GEEF HET DOOR
Neem altijd contact op met jouw directie, de afdeling
communicatie van jouw onderneming of de afdeling
concern communicatie in de volgende gevallen:
• Je twijfelt of je iets kunt publiceren;
• Je online een uiting ziet die wat jou betreft niet past
binnen de richtlijnen van VolkerWessels;
• Je benaderd wordt (bijvoorbeeld door een
journalist) voor informatie ten behoeve van een
publicatie;
• Je online een bericht ziet dat schadelijk kan zijn
voor VolkerWessels en/of haar ondernemingen.
OFFICIËLE VOLKERWESSELS-ACCOUNTS
VolkerWessels is als bedrijf actief op verschillende
social media-kanalen. Diverse VolkerWesselsondernemingen maken als bedrijf ook actief gebruik
van social media. Neem voor meer informatie over het
account van je eigen organisatie contact op met de
afdeling communicatie van jouw onderneming of jouw
leidinggevende.
Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar
communicatie@volkerwessels.com of bel ons op
telefoonnummer 088 – 1866 186.
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Handhavingsbeleid veiligheid voor

1. INLEIDING

medewerkers VolkerWessels

VolkerWessels wil dat elke medewerker aan het einde
van de werkdag weer veilig en gezond thuis komt. Als
een van de grotere werkgevers van Nederland heeft
VolkerWessels een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Niet alleen omdat veel mensen voor hun werk
en inkomen afhankelijk zijn van VolkerWessels, maar
ook omdat de kans op een ongeval altijd aanwezig is.
We lopen nu eenmaal risico door het vele arbeidsintensieve werk dat dagelijks wordt uitgevoerd.
Daarnaast is een groot bedrijf als VolkerWessels erg
zichtbaar in de samenleving. Dagelijks rijden er
honderden bedrijfsauto’s met VolkerWessels logo’s
rond en zijn er honderden bouwplaatsen waar vlaggen
van VolkerWessels wapperen. Zichtbaarheid is mooi
en een goede reclame voor ons fantastische werk.
Tegelijkertijd maakt zichtbaarheid ons kwetsbaar voor
imagoschade bij incidenten en/of calamiteiten.

VolkerWessels gaat ervan uit dat iedereen die voor ons
werkt zich houdt aan de veiligheidsregels en daarmee
gevaarlijke situaties of zelfs ongevallen voorkomt.
VolkerWessels hecht veel waarde aan het correct
naleven van de veiligheidsregels, die onderdeel zijn
van het WAVE programma.
Om te waarborgen dat de veiligheidsregels correct
worden nageleefd is een handhavingsbeleid
opgesteld.
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Ter bescherming van ‘lijf en bedrijf’ is het daarom van
belang dat wij ons verantwoordelijk voelen voor de
handhaving van een veilige werkomgeving voor
iedereen. Daarbij passen vakmanschap, voorbeeldgedrag, elkaar aanspreken en een professionele
houding. In de waarden en regels van ons
veiligheidsprogramma WAVE (Wees Alert! Veiligheid
Eerst!) hebben we hier met elkaar afspraken over
gemaakt. Deze WAVE waarden zijn vanzelfsprekend in
lijn met Arbo- en overige wet- en regelgeving.
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2. DOELGROEP EN REIKWIJDTE
Het handhavingsbeleid is opgesteld door de Raad van
Bestuur met instemming van de Centrale Ondernemingsraad (COR) vanuit het gemeenschappelijke belang voor
de veiligheid van de medewerkers.
Het handhavingsbeleid is van toepassing op alle
medewerkers van VolkerWessels in Nederland en
België in de sectoren: Bouw & Vastgoed, Infrastructuur, Energie Onshore en Telecom.
Ook onderaannemers en leveranciers vervullen in de
veiligheidsketen een belangrijke rol. Het handhavingsbeleid wordt daarom ook van toepassing verklaard op
overeenkomsten die VolkerWessels sluit met haar
onderaannemers en leveranciers.
3. VERANTWOORDING
Alle medewerkers van VolkerWessels zijn verplicht om
in houding en gedrag op de arbeidsplaats, overeenkomstig hun opleiding en de gegeven instructies, naar
vermogen zorg te dragen voor hun eigen veiligheid en
gezondheid en de veiligheid van andere betrokken
personen.
4. UITGANGSPUNTEN HANDHAVINGSBELEID
Het belangrijkste uitgangspunt voor het handhavingsbeleid is de naleving van de kernwaarde en de zeven
waarden van WAVE. We spreken elkaar aan en leren

van (bijna) ongevallen door deze met elkaar te
bespreken. Het uitspreken van waardering over veilig
werken en het belonen van opmerkzaamheid,
waardoor (erger) leed wordt voorkomen, zijn
belangrijke (positieve) elementen van het handhavingsbeleid. Toch zijn er (helaas) situaties waar
sanctionerend moet worden opgetreden tegen
medewerkers die hun verantwoordelijkheid niet
nemen.
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5. OVERTREDINGEN
1. Onveilig gedrag of handelingen waardoor men
zichzelf en/of anderen in gevaar brengt/kan
brengen.
2. Onjuist gebruik van arbeidsmiddelen (alle op de
arbeidsplaats gebruikte machines, installaties,
apparaten en gereedschappen) en gevaarlijke
stoffen, waardoor men zichzelf en/of anderen in
gevaar brengt/kan brengen.
3. Niet werken volgens de geldende veiligheidsregels,
veiligheidsvoorschriften en veiligheidsinstructies.
4. Onjuist of geen gebruik maken van de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen
(PBM) en het, na gebruik, niet opbergen van deze
PBM op de daartoe bestemde plaats.
5. Het zonder geldige reden en/of zonder voorafgaande goedkeuring van de leidinggevende niet
willen deelnemen of meewerken aan voorlichtingsbijeenkomsten en/of instructies in het kader van
veiligheid en/of gezondheid.
6. Het op de hoogte zijn van (potentiële) gevaren voor
de veiligheid en/of de gezondheid en dit niet direct
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melden bij de functionaris die ter plaatse met de
leiding is belast.
7. Niet direct melden van ongevallen en bijnaongevallen.
8. Werken of rijden onder invloed van alcohol, drugs
of bewustzijn beïnvloedende middelen, waaronder
medicijnen waarvan bekend is dat ze het werken of
rijden negatief beïnvloeden.
9. Roken buiten de daarvoor bestemde gebieden.
In de beoordeling wordt rekening gehouden met de
aard en de omstandigheden van de werkzaamheden en
de overtreding.
6. SANCTIES
Het handhavingsbeleid Veiligheid is geen vrijblijvende
zaak. Als de ernst van de overtreding(en) en de
omstandigheden dit rechtvaardigen, zal over kunnen
gaan tot één van de volgende sancties:
A. Mondelinge waarschuwing
B. Schriftelijke waarschuwing
C. Schorsing eventueel gevolgd door een opleidingsverplichting of gevolgd door één van de andere
genoemde sancties
D. Al dan niet tijdelijke ontzetting uit de functie en
indeling in een lagere functie
E. Ontslag (al dan niet op staande voet)

7. WANNEER EN DOOR WIE KAN AAN
VOLKERWESSELS MEDEWERKERS EEN SANCTIE
WORDEN OPGELEGD?

4

Met onze WAVE-waarden: “Ik spreek anderen aan op
onveilig gedrag en veiligheid!” en “Ik accepteer dat ik
aangesproken word op veiligheid!” mogen, kunnen en
moeten we elkaar aanspreken op onveilige situaties,
onveilige handelingen en onveilig gedrag. Door elkaar
aan te spreken en (bijna)ongevallen bespreekbaar te
maken, neemt de bewustwording toe en neemt de
kans op ongevallen af. Hiermee bouwen we samen aan
een veilige werkomgeving.
Als het aanspreken van elkaar niet tot het gewenste
resultaat leidt of als er sprake is van onveilig handelen
waarbij de medewerker wist of had kunnen weten dat
zijn handelen tot een onveilige situatie leidt of kan
leiden, heeft de functionaris die met de handhaving
van het veiligheidsbeleid ter plaatste is belast (‘de
verantwoordelijke functionaris’) de verplichting om
sanctionerend op te treden.
Iedere medewerker wordt in elk geval bekend geacht
met de WAVE kernwaarde en waarden en de geldende
veiligheidsvoorschriften en de veiligheidsinstructies.
Alleen de direct leidinggevende is gerechtigd een
mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing op te
leggen aan een medewerker in het geval van een
geconstateerde overtreding. Van de mondelinge
waarschuwing wordt een aantekening gemaakt in het
personeelsdossier van de medewerker. De schriftelijke
waarschuwing wordt ook opgeslagen in het
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personeelsdossier van de medewerker. De schriftelijke
waarschuwing wordt daarnaast naar de directie van de
betreffende werkmaatschappij gestuurd.
Afhankelijk van de overtreding kan ook worden
overgegaan tot schorsing, ontzetting en/of ontslag. In
geval besloten is tot schorsing wordt de tijd van
schorsing gebruikt voor onderzoek. Als aanvullende
maatregel kan de medewerker na een waarschuwing,
schorsing of ontzetting worden verplicht deel te
nemen aan een (aanvullende) cursus ‘veilig werken’.
De betreffende werkmaatschappij behoudt zich het
recht voor, te allen tijde direct over te gaan tot
schorsing, dan wel ontslag (op staande voet), indien de
ernst van de overtreding en de omstandigheden dit
naar oordeel van de betreffende werkmaatschappij
rechtvaardigen.

onafhankelijke derde. De onafhankelijke derde treedt
op als voorzitter van de klachtencommissie. Na
ontvangst van het bezwaarschrift ontvangt de
medewerker per ommegaande of binnen 5 werkdagen
een schriftelijke ontvangstbevestiging.
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VolkerWessels | Platform Veiligheid
Podium 9, 3826 PA Amersfoort
Postbus 2767, 3800 GJ Amersfoort
088-1866 171
veiligheid@volkerwessels.com
www.volkerwessels.com

Voor de sancties C, D en E geldt dat volgens het
4-ogen principe naast de direct leidinggevende ook
diens leidinggevende akkoord moet zijn met de
sanctie.
8. BEZWAARPROCEDURE
Met uitzondering van de sanctie E (ontslag (al dan niet
op staande voet)) kan een medewerker van
VolkerWessels schriftelijk bezwaar maken tegen een
opgelegde sanctie bij de onafhankelijke klachtencommissie van VolkerWessels (veiligheid@
volkerwessels.com). De klachtencommissie bestaat uit
twee vertegenwoordigers vanuit de werkgever, twee
vertegenwoordigers vanuit de COR en een
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Gedragsregels KWS - overige

nadere richtlijnen opgenomen hoe om te gaan met
agressie en geweld.

5.1 BELEID ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN

KWS kiest voor het formuleren van een beleid, omdat
ongewenste omgangsvormen de werksfeer bederven
en de gezondheid, het zelfvertrouwen en de prestatie
van medewerkers kunnen aantasten en daarmee ook
de kwaliteit van de arbeidsorganisatie.

Inleiding
Onder ongewenste omgangsvormen wordt onder
andere verstaan discriminatie, pestgedrag en
ongewenste seksueel getinte aandacht (intimidatie)
van een medewerker naar een andere medewerker.
Zowel opzettelijk als onopzettelijk. Discriminatie
houdt in het onterecht ongelijk behandelen van
mensen, bijvoorbeeld op basis van godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, seksuele
geaardheid, ras, nationaliteit, geslacht, burgerlijke
staat, leeftijd, aandoening of beperking, full- of
parttime dienstverband, vast of bepaalde tijd
dienstverband, etc. Discriminatie kan direct of indirect
plaatsvinden, het kan in één oogopslag duidelijk zijn,
maar ook bijvoorbeeld via pesten, “grapjes” of
ongelijke beoordeling in geval van gelijke prestaties.
Intimidatie kan onder meer tot uiting komen in
bepaalde gebaren, handelingen, dubbelzinnige
opmerkingen, handtastelijkheden en zelfs aanranding
of verkrachting.
De Arbowet verplicht de werkgever om werknemers te
vrijwaren van discriminatie, seksuele intimidatie en
pestgedrag op het werk en om een preventief beleid
te voeren. Ook verplicht de Arbowet bedrijven een
actief beleid te voeren om agressie op de werkplek te
voorkomen. Of de agressie wordt geuit door collega’s
of personen die niet in dienst zijn van de organisatie is
niet van belang. In het Instructieboekje KWS zijn
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Doelstelling
Doel van een beleid voor ongewenste omgangsvormen
is enerzijds het voorkomen van en anderzijds, indien
ongewenste omgangsvormen zich voordoen, ervoor
zorgen dat er adequate procedures zijn om deze
intimidatie te stoppen en herhaling ervan te
voorkomen. Omdat dit onderwerp moeilijk
bespreekbaar kan zijn, wil KWS dit beleid helder
uitdragen. De directie vindt dit gedrag absoluut
ontoelaatbaar.
Klachtenbehandeling
De klachtenbehandeling verloopt volgens de ‘regeling
vertrouwenspersoon arbeidsomstandigheden’. Het
doel van de bemiddeling is het ongewenste gedrag te
laten stoppen en degene die zich hieraan schuldig
maakt, te confronteren met het gegeven dat dit
gedrag door de organisatie niet wordt geaccepteerd.
Voor deze bemiddeling is een vertrouwenspersoon
aangewezen. Iedere medewerker die in de werksituatie met ongewenst gedrag wordt geconfronteerd,
kan zich tot deze functionaris wenden.
Sanctiebeleid
Indien de vertrouwenspersoon de klacht gegrond
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vindt, zal deze de directie adviseren gebruik te maken
van één van de sanctie(s) zoals benoemd in het
hoofdstuk sancties.

Direct negatief gevolg is dat de kwaliteit van het werk
en de productiviteit teruglopen en dat de werksfeer
sterk kan verslechteren.

Indien een medewerker zich aantoonbaar schuldig
maakt aan ongewenste omgangsvormen en als hiervan
aangifte is gedaan bij de politie, is dit voor de directie
aanleiding voor ontslag of ontslag op staande voet
(wegens dringende reden).

Doelstelling
Het beleid binnen KWS is erop gericht alcohol- en
drugsgebruik te voorkomen. Het is niet toegestaan om
tijdens of vlak voorafgaand aan werktijd alcohol en/of
drugs te gebruiken c.q. onder invloed te staan van
deze middelen. Tevens is het niet toegestaan alcohol
en/of drugs in bedrijfsvoertuigen te nuttigen. Dit
geldt zowel voor de chauffeur als voor de medeinzittenden. Iedere medewerker dient zijn
verantwoordelijkheid in acht te nemen ongeacht of dit
het besturen van een bedrijfsvoertuig of een
privévoertuig betreft. Noodzakelijk medicijngebruik
dat gevolgen kan hebben voor de werkzaamheden en/
of het woon-werkverkeer dient besproken te worden.

5.2 BELEID ALCOHOL, DRUGS EN MEDICIJNEN
Inleiding
Ook ons bedrijf wordt steeds vaker geconfronteerd
met maatregelen opgelegd door onze opdrachtgevers
inzake het mogelijk alcohol-, drugs- en/of medicijngebruik van medewerkers.
Onze opdrachtgevers zullen steeds strengere eisen
stellen aan medewerkers die op hun terreinen te werk
worden gesteld. Ook de overheid stuurt aan op de
invulling van een alcohol-, drugs- en medicijnbeleid
door het bedrijf.
Naast de eisen die opdrachtgevers stellen, is het
vanuit KWS van belang dat alcohol- en drugsgebruik in
de hand wordt gehouden. Hoewel alcohol- en
drugsgebruik niet volledig uit te bannen zijn, dient het
wel de noodzakelijke aandacht te krijgen om de
nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken.
Alcohol- en drugsmisbruik kunnen tot ernstige
problemen leiden zowel thuis, in het verkeer, als op
het werk. Deze problemen leiden tot een hoger
verzuim en de kans op een ongeval wordt groter.
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Voorlichting
Een alcohol- en drugsbeleid bestaat uit regels en
afspraken over het signaleren en behandelen van
medewerkers met een alcoholprobleem. Voorlichting
helpt om alcohol- en drugsgebruik uit de taboesfeer te
halen en waar nodig een mentaliteitsverandering
teweeg te brengen.
Alcohol- en drugsgebruik is in het algemeen een
moeilijk te bespreken onderwerp. Mensen zien het
eigen alcohol- en/of drugsgebruik zelden als oorzaak
van lichamelijke klachten of sociale problemen.
Herkenning
Problemen als gevolg van alcohol- en drugsgebruik zijn
soms lastig te herkennen. Toch zijn een aantal signalen
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en symptomen te benoemen. De duidelijkste signalen
zijn:
• verzuim
• frequente afwezigheid op/tijdens het werk
• verlies van concentratievermogen
• ongevallen
• sterk wisselend werkpatroon
• klachten van de omgeving
• afname hoeveelheid en kwaliteit van het werk
• verstoorde relaties met collega’s
• onverzorgd uiterlijk
• ongewone excuses voor te laat komen of absentie
Actie
Indien het vermoeden bestaat dat iemand onder
invloed is van alcohol en/of drugs kan een
leidinggevende of collega het volgende doen:
• ga een gesprek aan en spreek het vermoeden uit
• benoem wat is opgevallen en vraag of dit
herkenbaar is
• overtuig de medewerker dat het functioneren moet
verbeteren
• breng de medewerker op de hoogte van het
alcohol- en drugsbeleid
• adviseer de medewerker gebruik te maken van de
bedrijfsarts of de sociaal bemiddelaar
(telefoonnumers zijn op te vragen bij de afdeling
HRM)
• maak eventueel gebruik van de bemiddeling van de
vertrouwenspersoon
• leg als leidinggevende de gemaakte afspraken vast
in een gespreksverslag en maak een vervolgafspraak

Sanctiebeleid
Bij aangetoond misbruik kan de directie één van de
sanctie(s) zoals vermeld in de sanctieregeling
opleggen. Tegen deze sanctie is in bijna alle gevallen
beroep mogelijk bij de klachtencommissie (zie
hoofdstuk Sancties).

5

Klachtenbehandeling
De klachtenbehandeling verloopt volgens de regeling
‘vertrouwenspersoon arbeidsomstandigheden’. Het
doel van de bemiddeling is het misbruik van alcohol en
drugs te laten stoppen en degene die zich hieraan
schuldig maakt, te confronteren met het gegeven dat
dit gedrag door de organisatie niet wordt
geaccepteerd. Voor deze bemiddeling is een
vertrouwenspersoon aangewezen. Iedere medewerker
die in de werksituatie met misbruik van alcohol en
drugs wordt geconfronteerd, kan zich tot deze
functionaris wenden.
5.3 ROOKBELEID
Inleiding
Volgens de wetgever is tabaksrook op de werkplek, in
openbare ruimtes en thuis een groot probleem.
Het meeroken van andermans tabaksrook is schadelijk
voor de gezondheid. In Nederland overlijden jaarlijks
mensen aan de gevolgen van longkanker door passief
roken. In de Tabaks- en rookwarenwet zijn daarom
verschillende rookverboden opgenomen om de
niet-roker tegen het inademen van tabaksrook te
beschermen.
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Werkplek en wetgeving
Vanaf 1 januari 2004 heeft iedere werknemer (zowel
bij de overheid als in het bedrijfsleven) recht op een
rookvrije werkplek. Werkgevers moeten maatregelen
treffen om rookvrij werken mogelijk te maken. Niet
alleen de eigen werkplek, maar ook toiletten, gangen,
vergaderzalen, kantines en dergelijke moeten rookvrij
zijn. Het recht op een rookvrije werkplek is niet
hetzelfde als een algeheel rookverbod. Een bedrijf kan
namelijk voor rokers een speciale afgesloten
rookruimte maken. Dit is echter niet verplicht.
Rookbeleid
Er is binnen KWS met instemming van de Groepsondernemingsraad een algemeen rookverbod voor
bedrijfsruimten ingesteld. Er mag alleen gerookt
worden op plaatsen die daarvoor specifiek zijn
aangewezen en die aan de wettelijke eisen voldoen.
Een nadere uitwerking:
I. In bedrijfsruimten, waaronder keten, mag niet
worden gerookt.
II. In een ruimte mag alleen gerookt worden indien
daarop staat aangegeven: “Rookruimte”. Dit kan
zijn een speciaal daarvoor ingerichte ruimte die
aan de daarvoor gestelde wettelijke eisen voldoet.
Het ter beschikking stellen van een “rookruimte”
is geen verplichting van de werkgever. KWS ziet
het echter als haar verantwoordelijkheid, indien
medewerkers hiertoe uitdrukkelijk verzoeken, om
binnen de vestigingen te zoeken naar de
mogelijkheid om inpandig een rookruimte te
realiseren. Indien dit absoluut niet mogelijk is zal
KWS bevorderen dat er in de open lucht een plek

gecreëerd zal worden waar vrij van regen en wind
gerookt kan worden.
III. Ten aanzien van de klachtenregeling sluiten wij
aan bij de klachtenregeling
arbeidsomstandigheden.
IV. Een afschrift van het rookbeleid wordt beheerd
door het Hoofd KAM.

5

Ten aanzien van een e-sigaret / elektronische sigaret
kunnen de negatieve effecten voor de gebruiker en
voor omstanders niet worden uitgesloten volgens
onderzoek van het RIVM. De risico’s zijn sterk
afhankelijk van het gedrag van de gebruiker, de ruimte
waarin gedampt wordt en de gebruikte e-vloeistoffen.
Om die reden wordt binnen KWS met instemming van
de Groepsondernemingsraad voornoemd rookverbod
voor bedrijfsruimten ook ingesteld voor de e-sigaret /
elektronische sigaret.
Sanctiebeleid
Bij aangetoond misbruik kan de directie één van de
sanctie(s) zoals vermeld in de sanctieregeling
opleggen. Tegen deze sanctie is in bijna alle gevallen
beroep mogelijk bij de klachtencommissie (zie
hoofdstuk Sancties).
Klachtenbehandeling
De klachtenbehandeling verloopt volgens de regeling
‘vertrouwenspersoon arbeidsomstandigheden’. Het
doel van de bemiddeling is het overtreden van het
rookbeleid te laten stoppen en degene die zich hieraan
schuldig maakt te confronteren met het gegeven dat
dit gedrag door de organisatie niet wordt
geaccepteerd. Voor deze bemiddeling is een
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vertrouwenspersoon aangewezen. Iedere medewerker
die in de werksituatie met overtreding van het
rookbeleid wordt geconfronteerd, kan zich tot deze
functionaris wenden.
5.4 RICHTLIJN GEBRUIK (ICT)BEDRIJFSMIDDELEN EN
-FACILITEITEN
Inleiding
Veel medewerkers maken gebruik van (ICT)
bedrijfsmiddelen en -faciliteiten, denk hierbij aan
(mobiele)telefoon, laptop, tablet, desktop, muis,
internet- en e-mailgebruik etc. Het gebruik van
dergelijke middelen en faciliteiten is niet meer weg te
denken. Het werken wordt (mede daardoor) steeds
mobieler en flexibeler.
Richtlijn
KWS wil het gebruik van dergelijke middelen en
faciliteiten op dit moment niet in te strakke kaders
gieten. KWS doet echter wel een uitdrukkelijk beroep
op een ieders gezond verstand, professionaliteit en
verantwoordelijkheidsgevoel, rekening houdend met
de volgende uitgangspunten:
• houd bij het gebruik altijd de algemene
gedragscode en gedragsregels aan;
• een (ICT)bedrijfsmiddel is primair bedoeld voor
zakelijke doeleinden (privé gebruik is beperkt
toegestaan);
• hetzelfde geldt voor internettoegang en
e-mailfaciliteiten;
• oneigenlijk gebruik wordt niet geaccepteerd (denk
bijvoorbeeld aan privé bellen naar/in het buitenland

of seksueel getinte of gok-websites bezoeken);
• gebruik de bedrijfsmiddelen zoals eigen spullen ook
worden gebruikt, “als goed huisvader” (denk
bijvoorbeeld aan voorzichtig ermee om gaan,
middelen niet onbeheerd achterlaten of in gebruik
geven bij anderen, onverhoopt(e) verlies of diefstal
direct melden en van laatste aangifte doen);
• wees je bewust van en voorkom zoveel mogelijk
risico’s (denk bijvoorbeeld aan virussen, uitlekken
van privacy gevoelige of vertrouwelijke gegevens of
bedrijfsgevoelige informatie, of aan het verliezen
van wachtwoorden);
• hou je aan (beveiligings)instructies vanuit KWS,
VolkerWessels of ICT (denk bijvoorbeeld aan
instructies omtrent beveiliging, updaten van
applicaties, omtrent downloads, VolkerWessels
meldplicht datalekken in geval van een (mogelijk)
lek persoonsgegevens).
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KWS behoudt zich het recht voor om de toegang tot
bepaalde telefoonnummers of websites etc. te
beperken of blokkeren.
Controle
Bij vermoedens van gebruik in strijd met voornoemde
uitgangspunten, is KWS gerechtigd om het internet-,
e-mail- of telefoongebruik op individueel niveau te
controleren.
KWS is ook gerechtigd om algemene controles uit te
voeren. Achterliggende redenen zijn: waarborging van
de veiligheid van het netwerk en van de technische
integriteit en beschikbaarheid van de infrastructuur en
diensten, alsmede toe te zien op een zorgvuldig
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gebruik overeenkomstig deze richtlijn. Deze controle
zal bestaan uit het steekproefsgewijs controleren van
het gebruik van internet- en e-mailverkeer (tijdsbesteding, sites die bezocht worden etc.) middels
aangeschafte controlesoftware.
Sanctiebeleid
Bij aangetoond gebruik in strijd met voornoemde
uitgangspunten kan de directie één van de sanctie(s)
zoals vermeld in de sanctieregeling opleggen. Tegen
deze sanctie is in bijna alle gevallen beroep mogelijk
bij de klachtencommissie (zie hoofdstuk Sancties).

5.5 WERKDRUK

5

KWS streeft ernaar een te hoge werkdruk te
voorkomen. Dit is opgenomen in de Risico
Inventarisatie & Evaluatie, welke RI&E een
medewerker kan inzien op kantoor. Mocht de
medewerker toch structureel te veel werkdruk ervaren
dan dient hij dit bespreekbaar te maken met zijn
leidinggevende om tot een gezamenlijke oplossing te
komen. Ook KWS heeft een inspanningsverplichting
om te hoge werkdruk bij de medewerker te signaleren
en te voorkomen.

Ook kunnen eventuele door KWS gemaakte kosten
onder overlegging van een specificatie bij de
medewerker in rekening worden gebracht bij
aantoonbaar gebruik in strijd met voornoemde
uitgangspunten.
Klachtenbehandeling
De klachtenbehandeling verloopt volgens de regeling
arbeidsvoorwaarden. Het doel van de bemiddeling is
het overtreden van de richtlijn telefonie, internet,
e-mail te laten stoppen en degene die zich hieraan
schuldig maakt te confronteren met het gegeven dat
dit gedrag door de organisatie niet wordt
geaccepteerd. Voor deze bemiddeling is de directeur
HRM aangewezen. Iedere medewerker die in de
werksituatie met overtreding van de richtlijn gebruik
(ICT)bedrijfsmiddelen en - faciliteiten, kan zich tot
deze functionaris wenden.
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Sancties
1. De werkgever kan ten aanzien van de werknemer,
die de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst
niet nakomt en/of die handelt in strijd met de
gedragsregels, de wet of met de algemeen
geldende normen en waarden, de volgende
disciplinaire maatregelen nemen, afhankelijk van de
aard en de ernst van de overtreding:
a. schriftelijke waarschuwing;
b. schorsing;
c. al dan niet tijdelijke ontzetting uit de functie en
indeling in een lagere functie;
d. ontslag of ontslag op staande voet.

4. Ontslag of ontslag op staande voet zal in ieder geval
aan de orde zijn in geval de werknemer zich schuldig
maakt aan overtreding van de mededingingswet,
fraude, diefstal, valsheid in geschrifte of omkoping.

6

5. In geval van ontslag of ontslag op staande voet is er
voor de werknemer geen beroep mogelijk bij de
klachtencommissie.
6. Bij een overtreding van de mededingingswet is
geen beroep mogelijk bij de klachtencommissie.

2. Ten aanzien van een overtreding op het gebied van
een veiligheidsregel, veiligheidsvoorschrift of
veiligheidsinstructie, geldt het Handhavingsbeleid
Veiligheid VolkerWessels en de sancties zoals
daarin opgenomen.
3. Indien er sprake is van door de werknemer
veroorzaakte financiële schade als gevolg van
opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid,
behoudt de werkgever zich het recht voor om de
(aantoonbaar) geleden financiële schade op de
werknemer te verhalen. Daarnaast geldt bij alle
sancties dat de werkgever zich het recht
voorbehoudt om de betrokken werknemer de
toegang tot de betreffende (of alle) resources, zoals
telefoon-, internet-, en/of e-mailvoorzieningen,
voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen.
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Regeling vertrouwenspersoon
arbeidsomstandigheden
De regeling vertrouwenspersoon arbeidsomstandigheden geldt voor: het voorkomen en bestrijden van
discriminatie, (seksuele-) intimidatie, agressie, geweld,
alcohol en drugs op het werk en de uitvoering van het
rookbeleid. Op deze regeling zijn de bepalingen van
het reglement klachtencommissie KWS van
toepassing.
ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. klachtencommissie: de commissie tot wie een
werknemer zich kan wenden door indiening van een
klacht;
b. vertrouwenspersoon: de door de werkgever
aangewezen functionaris tot wie degene die wordt
geconfronteerd met discriminatie, (seksuele-)
intimidatie, agressie en geweld, pestgedrag, en
alcohol en drugs zich kan wenden voor advies en
ondersteuning.
ARTIKEL 2 PREVENTIEF BELEID
1. De werkgever heeft preventief beleid inzake het
voorkomen en bestrijden van discriminatie,
(seksuele-) intimidatie, agressie en geweld,
pestgedrag, en alcohol en drugs op de werkplek

opgesteld.
2. Het beleid zoals bedoeld in lid 1 wordt aan alle
werknemers bekend gemaakt, via de geëigende
kanalen.
3. Werkgever informeert zijn werknemers over het
bestaan van deze klachtenregeling, de
vertrouwenspersoon en de klachtencommissie
alsmede over zijn/haar taak.

7

ARTIKEL 3 VERTROUWENSPERSOON
1. Werkgever heeft met instemming van de
Groepsondernemingsraad (GOR) de
Vertrouwenspersoon van de ArboUnie (telefoon:
+31(0)88-2726026) aangewezen als centrale
vertrouwenspersoon.
2. De centrale vertrouwenspersoon verzorgt de eerste
opvang van werknemers die geconfronteerd
worden met discriminatie, (seksuele-) intimidatie,
agressie en geweld, pestgedrag, en alcohol en
drugs op de werkplek.
3. De centrale vertrouwenspersoon verwijst door naar
een vertrouwenspersoon van de ArboUnie in de
regio waarin de medewerker werkzaam is.
4. De vertrouwenspersoon heeft de navolgende
taken:
a. bijstaan, begeleiden en adviseren van werknemer
met klacht;
b. door onderzoek en overleg met betrokkenen te
komen tot een oplossing van de gesignaleerde
problemen. Indien er niet tot een oplossing
gekomen kan worden, brengt de vertrouwenspersoon, na verkregen toestemming van de
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werknemer, een advies uit aan de directie. De
directie neemt binnen een maand een besluit en
deelt dit schriftelijk mee aan de medewerker;
c. desgewenst de werknemer ondersteunen bij het
indienen van een klacht bij de klachtencommissie, dan wel indien er sprake is van een
strafbaar feit (aanranding, verkrachting,
mishandeling, etc.) ondersteunen bij het doen
van aangifte bij de politie;
d. werkgever gevraagd en ongevraagd adviseren
over een van de in lid 2 genoemde onderwerpen.
5. Vertrouwenspersoon verricht geen handelingen ter
uitvoering van zijn taak zoals vermeld in lid 4 onder
a t/m c dan met uitdrukkelijke toestemming van de
werknemer.
6. De vertrouwenspersoon is voor de uitvoering van de
taken verantwoording schuldig aan de directie,
waarbij de vertrouwelijkheid van de informatie
wordt gerespecteerd.
7. De werkgever verstrekt de vertrouwenspersoon de
nodige faciliteiten zodat hij zijn werk naar behoren
kan verrichten.

ARTIKEL 5 GEHEIMHOUDING
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Alle betrokkenen dienen de gegevens die hen ter
kennis worden gesteld vertrouwelijk te behandelen.
Deze geheimhouding geldt ook voor het advies van de
klachtencommissie en de uiteindelijke beslissing van
de werkgever, tenzij alle partijen gezamenlijk
beslissen dat het advies of de beslissing algemeen
bekend wordt gemaakt.

ARTIKEL 4 BEROEP
1. Binnen een maand na de schriftelijke beslissing van
de werkgever kan de werknemer schriftelijk beroep
indienen bij de klachtencommissie.
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Klachtenregeling arbeids-

ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN

omstandigheden

In deze regeling wordt verstaan onder:
a. arbeidsvoorwaardenregelingen:
arbeidsvoorwaardenregelingen die op grond van
artikel 27 WOR met de Groepsondernemingsraad
(GOR) zijn overeengekomen alsmede de toepassing
van de bepalingen van de CAO Bouw & Infra.
b. directeur HRM: functionaris bij wie de medewerker
een klacht zoals hierboven omschreven kan
indienen.
c. klachtencommissie: de commissie tot wie een
werknemer zich kan wenden door indiening van een
klacht.

Doel van deze regeling is het bieden van een
mogelijkheid aan medewerkers om een klacht in te
dienen indien zij het niet eens zijn met een ten aanzien
van hen genomen beslissing in het kader van de voor
KWS geldende arbeidsvoorwaardenregelingen en of
sanctiebeleid. Op deze regeling zijn de bepalingen van
het reglement klachtencommissie KWS van toepassing.

7

ARTIKEL 2 BELEID
1. Het beleid van de werkgever is erop gericht om
onrust, ontevredenheid en ongenoegen onder
medewerkers zo snel mogelijk op te sporen en op te
lossen.
2. Het beleid zoals bedoeld in lid 1 wordt aan alle
medewerkers bekend gemaakt, via de geëigende
kanalen.
3. Werkgever informeert zijn medewerkers over het
bestaan van deze klachtenregeling, de rol van de
directeur HRM in dit kader alsmede over zijn/haar
taak.
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ARTIKEL 3 DIRECTEUR HRM

ARTIKEL 5 BEROEP

1. Door de werkgever is de directeur HRM
aangewezen als functionaris om klachten van
medewerkers te ontvangen.
2. Betreft het een klacht tegen de directeur HRM of
een medewerker van de afdeling HRM, dan dient de
klacht rechtstreeks bij de directie te worden
ingediend. Artikel 4 is in dit geval niet van
toepassing. De directie deelt haar besluit binnen
een maand schriftelijk mee aan de medewerker.
3. De directeur HRM bespreekt de klacht met de
medewerker, verzamelt zoveel mogelijk informatie
omtrent de klacht en stelt een onderzoek in naar de
gegrondheid van de klacht.
4. De directeur HRM heeft in het kader van deze
regeling de navolgende taken:
a. het in ontvangst nemen van de klacht;
b. door onderzoek en overleg met betrokkenen te
komen tot een duidelijke analyse en vervolgens
tot een oplossing van de gesignaleerde
problemen;
c. het adviseren aan de directie over de gegrondheid en de voorgestelde oplossing van de klacht.

Binnen een maand na de schriftelijke beslissing van de
werkgever kan de werknemer schriftelijk beroep
indienen bij de klachtencommissie.

8

ARTIKEL 6 GEHEIMHOUDING
Alle betrokkenen dienen de gegevens die hen ter
kennis worden gesteld vertrouwelijk te behandelen.
Deze geheimhouding geldt ook voor het advies van de
directeur HRM en de uiteindelijke beslissing van de
werkgever, tenzij alle partijen gezamenlijk beslissen
dat het advies of de beslissing algemeen bekend
wordt gemaakt.

ARTIKEL 4 BESLUITVORMING
De directie neemt een besluit op grond van het advies
van de directeur HRM. De directie zal alleen wegens
zwaarwegende bedrijfsbelangen afwijken van dit
advies. Zij zal een afwijkende beslissing gemotiveerd
schriftelijk meedelen aan de medewerker.
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Reglement klachtencommissie
ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. directie: de directie van KWS bv;
b. medewerker: de man of vrouw die met KWS of een
100% dochteronderneming van KWS een
dienstverband is aangegaan;
c. discriminatie: het onterecht ongelijk behandelen
van mensen, bijvoorbeeld op basis van godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, seksuele
geaardheid, ras, nationaliteit, geslacht, burgerlijke
staat, leeftijd, aandoening of beperking, full- of
parttime dienstverband, vast of bepaalde tijd
dienstverband;
d. ongewenste intimiteiten: alle mondelinge en
niet-mondelinge uitingen van seksueel getinte
aard, die schending van de persoonlijke integriteit
beogen dan wel duidelijk gevolg hebben voor
degene op wie die uitingen betrekking hebben, dan
wel seksuele handelingen die de medewerker
uitdrukkelijk tegen zijn/haar wil ondergaat;
e. agressie en geweld: alle voorvallen waarbij een
werknemer psychisch of fysiek wordt
lastiggevallen, bedreigd of aangevallen;
f. alcohol en drugs: het onder invloed van alcohol of
middelen die onder de Opiumwet vallen verkeren,
alsmede het veroorzaken van overlast of onveilige
situaties hierdoor voor zichzelf en/of anderen;
g. (ICT)bedrijfsmiddelen en -faciliteiten: hetgeen is
bepaald in de richtlijn gebruik (ICT)
bedrijfsmiddelen en -faciliteiten;

h. rookbeleid: hetgeen is bepaald in het rookbeleid;
i. arbeidsvoorwaarden: bepalingen in de CAO Bouw &
Infra zoals deze van toepassing zijn op de
medewerker, dan wel eigen regelingen van KWS
welke in samenspraak met de
Groepsondernemingsraad zijn overeengekomen,
hieronder mede verstaan het systeem van flexibele
arbeidsvoorwaarden.

9

97

ARTIKEL 2 TAAK
De klachtencommissie KWS, hierna te noemen de
Commissie, heeft tot taak de directie te adviseren
inzake klachten en/of arbeidsgeschillen betreffende
individuele medewerkers.
ARTIKEL 3 WERKWIJZE VAN DE COMMISSIE
a. Een klacht wordt door de medewerker schriftelijk
ingediend bij de secretaris van de commissie.
b. De commissie stuurt per ommegaande een
ontvangstbevestiging naar de medewerker en een
afschrift daarvan naar de directie.
c. De commissie stelt zo spoedig mogelijk een
onderzoek in naar de gegrondheid van de klacht en
heeft recht op alle informatie en medewerking van
de zijde van de directie benodigd voor de
behandeling van de klacht.
d. De commissie stelt de medewerker in de
gelegenheid de klacht mondeling toe te lichten, al
dan niet bijgestaan door een vertrouwenspersoon
dan wel een raadsman.
e. Uiterlijk twee weken na de ontvangst van de klacht
komt de commissie bij elkaar om de klacht te
behandelen.
f. De commissie ontvangt uiterlijk zeven dagen voor
de behandeling van een zaak alle daarop betrekking
hebbende stukken, welke door de secretaris aan de
leden van de commissie in afschrift worden
toegezonden.
g. Tenminste zeven dagen voordat de behandeling in
de commissie zal plaatsvinden, worden aan de

medewerker, diens raadsman en de betrokken
leidinggevende(n) alle op het bezwaar betrekking
hebbende stukken ter beschikking gesteld.
h. De commissie behandelt een zaak voltallig.
i. De medewerker en diens raadsman ontvangen tijdig
een uitnodiging, in ieder geval vijf werkdagen voor
de behandeling van de zaak.
j. De commissie is bevoegd derden te horen en
adviezen van deskundigen in te winnen.
k. Van de beraadslagingen in de commissie wordt door
de secretaris een schriftelijk verslag gemaakt.
l. Bij de beraadslagingen omtrent de uit te brengen
adviezen, dienen de leden alsmede de secretaris
aanwezig te zijn.
m. De commissieleden en de secretaris hebben een
geheimhoudingsplicht voor hetgeen hen ten gehore
is gekomen of ter kennis is gebracht.
n. De beraadslagingen vinden zonder last of
ruggespraak plaats.
o. Ten hoogste twee weken nadat een zaak door de
commissie behandeld is, wordt het advies
vastgesteld en wordt dat advies aan de directie
toegezonden.
p. Bij verschil van inzicht tussen de commissieleden
bestaat de mogelijkheid een gemotiveerd
minderheidsadvies te geven.
q. Aan elk van de leden van de commissie en aan de
medewerker en diens raadsman wordt tegelijkertijd
een afschrift van het advies toegezonden.
r. De zittingen zijn niet openbaar.
s. De commissie kiest uit haar midden een secretaris,
welke stemrecht heeft.
t. De secretaris heeft de volgende taken:
1. dossiervorming;
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2. inwinnen van informatie betrekking hebbende
op de betreffende zaak, op verzoek van de
voorzitter;
3. oproepen van de medewerker en andere
personen die de commissie wenst te horen;
4. regelen van de zittingen;
5. opstellen van de conceptverslagen en -adviezen;
6. verzending van de stukken;
u. De directie neemt uiterlijk twee weken na
ontvangst van het advies een gemotiveerde
schriftelijke beslissing omtrent het al dan niet
opvolgen van het advies van de commissie. Een
afschrift van de beslissing wordt gelijktijdig naar de
medewerker, commissie en eventuele andere
betrokkenen verstuurd.

ARTIKEL 4 BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN VAN DE
COMMISSIE

9

1. De commissie kan besluiten haar samenstelling te
wijzigen in het geval dat één of meer van haar leden
geacht kunnen worden direct of indirect
belanghebbende te zijn ter zake van de behandeling
van een ingediende klacht.
2. De in het eerste lid bedoelde wijziging van de
samenstelling heeft alleen betrekking op de
ingediende klacht en geldt voor de duur van de
totstandkoming van het advies van de commissie
terzake van de bedoelde klacht.
3. De commissie brengt een zwaarwegend advies uit
aan de directie, waarvan alleen deugdelijk
gemotiveerd kan worden afgeweken.
ARTIKEL 5 SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE
1. De commissie bestaat uit een voorzitter en drie
andere leden, onder wie twee door de directie
aangewezen functionarissen alsmede twee
personen, aangewezen door de Groepsondernemingsraad.
2. Behalve de vier in het eerste lid bedoelde vaste
leden kan door de directie alsmede door de
Groepsondernemingsraad per door hen aan te
wijzen lid een plaatsvervangend lid worden
aangewezen. Deze plaatsvervangende leden treden
in de plaats van het lid dat zij vervangen, in de
gevallen bedoeld in artikel 4.
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ARTIKEL 6 GEHEIMHOUDING

9

Alle betrokkenen dienen de gegevens die hen ter
kennis worden gesteld, vertrouwelijk te behandelen.
Deze geheimhouding geldt ook voor het advies van de
klachtencommissie en de uiteindelijke beslissing van
de directie, tenzij alle partijen gezamenlijk beslissen
dat het advies of de beslissing algemeen bekend
wordt gemaakt.
ARTIKEL 7 SLOTBEPALING
1. De Commissie rapporteert jaarlijks aan de directie
en de Groepsondernemingsraad over het aantal en
de aard van de behandelde zaken, alsmede over de
aard van de uitspraken, zonder opgave van namen
of initialen.
2. Deze regeling kan worden aangehaald als
Reglement Klachtencommissie KWS.
3. Deze regeling treedt in werking met ingang van
1 januari 2004.
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