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Inleiding 
Wat houdt de gedragscode in? 
De BplusC gedragscode is een weerspiegeling van de normen, waarden en gedragsuitingen 
die passen bij de kernwaarden van BplusC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toepassing 
De BplusC gedragscode is van toepassing op alle bij of namens BplusC werkzame 
personen, ongeacht de soort overeenkomst die aan de samenwerking ten grondslag ligt 
(hierna te noemen ‘medewerker(s)’).  
Iedere medewerker onderschrijft de BplusC gedragscode en is verantwoordelijk voor de 
naleving hiervan.  
 
De gedragscode zal bij aanvang van de samenwerking en regelmatig daarna onder de 
aandacht worden gebracht van de medewerkers. 
 
Doelstellingen 
De doelstellingen van de BplusC gedragscode zijn: 
 Duidelijkheid 

Een set afspraken en regels die beschrijft hoe medewerkers met elkaar en met 
klanten en bezoekers van BplusC omgaan en welke uitstraling van hen wordt 
verwacht namens BplusC. Met klanten en bezoekers wordt bedoeld: alle derden met 
wie medewerkers namens BplusC in contact komen, zoals bv bibliotheekleden, 
leerlingen en cursisten, collega’s, samenwerkingspartners en stakeholders, 
(toe)leveranciers.  

 Klantgerichtheid 
BplusC vervult een publieke  functie  en dient als gesubsidieerde instelling het 
algemeen belang. Het optreden van elke individuele medewerker van BplusC is van  
invloed op het vertrouwen in de organisatie, de identiteit en het imago, en “het  
gezicht” van BplusC. Hoe men BplusC beoordeelt, en het succes van BplusC, hangt  
daarvan af. 

 Veilige (werk)omgeving 
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BplusC biedt een prettige en veilige (werk)omgeving aan haar medewerkers, klanten 
en bezoekers.  

Basishouding en uitgangspunten 
BplusC maakt geen onderscheid op grond van geloof, overtuiging of (etnische) 
achtergrond. De medewerker toont respect en tolerantie  ten opzichte van de 
levensovertuiging, maatschappelijke positie en seksuele identiteit van klanten en collega's. 
Van iedere medewerker wordt een tolerante, open en transparante werkhouding verwacht, 
die zichtbaar is voor collega’s, leidinggevenden en klanten. Daarnaast betekent respect ook 
het integer en zorgvuldig omgaan met elkaar, met klanten en bezoekers, en met 
vertrouwelijke gegevens. 
 
BplusC wil een organisatie zijn die kwaliteit biedt, die persoonlijke aandacht biedt en die 
doelen stelt en behaalt, zowel voor haar klanten, als voor de ontwikkeling van de eigen 
organisatie en medewerkers. Iedere medewerker is zich ervan bewust een visitekaartje te 
zijn van BplusC (zowel fysiek als digitaal) en gedraagt zich daarnaar. Medewerkers nemen 
verantwoordelijkheid voor hetgeen zij doen of afspreken .  
Je bent als medewerker verantwoordelijk voor de manier waarop deze je jouw  functie 
vervult en procedures volgt.  
 
De plaats van BplusC in het culturele en maatschappelijke veld van de gemeentes waarin de 
organisatie functioneert vereist regelmatig samenwerking met anderen. Het vraagt van de 
medewerkers dat zij een bijdrage kunnen leveren aan een gezamenlijk resultaat, ook 
wanneer er geen direct eigen functioneel belang aanwezig is. 
Dat betekent een open en meewerkende houding, het optimaal gebruik maken van kennis 
en expertise van anderen en het op tijd informatie doorspelen die voor anderen van belang 
kan zijn. Met collega’s worden problemen open en eerlijk besproken en zij worden 
geïnformeerd en betrokken wanneer werkzaamheden die van hen raken.  
 

Normen en waarden 
Professionaliteit 
Medewerkers: 
- zijn zich ervan bewust BplusC te vertegenwoordigen (zowel fysiek als digitaal) en 

vervullen in alle werksituaties een voorbeeldfunctie in houding en gedrag; 
- doen wat ze beloven en komen afspraken na; 
- voldoen aan de eisen die aan hun functie worden gesteld; 
- hebben een open en op samenwerking gerichte houding; 
- maken optimaal gebruik van kennis en expertise van anderen en spelen tijdig informatie 

door die voor anderen van belang kan zijn; 
- bespreken knelpunten of problemen open en eerlijk met alle betrokkenen; 
- overleggen - indien nodig voor de uitoefening van hun functie – een geldige Verklaring 

Omtrent Gedrag (VOG);  
- zijn representatief, zowel in houding en gedrag als in kleding en uiterlijk. 

 
Integriteit  
Medewerkers: 
- nemen geheimhouding in acht met betrekking tot vertrouwelijke informatie over klanten, 

bezoekers en medewerkers van BplusC, tenzij de betrokkene toestemming geeft voor 
het verstrekken van op zijn persoon betrekking hebbende gegevens (zie ook de 
paragraaf over meldplicht datalekken). Dit geldt ook na beëindiging van de (werk)relatie 
met BplusC; 
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- nemen geheimhouding in acht over zaken waarvan redelijkerwijs vermoed kan worden 
dat die vereist is. Dit is niet van toepassing op overleg met een raadsman en bij overleg 
met collega’s voor zover nodig voor de professionele voortgang van het overleg en de 
werkzaamheden;  

- gebruiken op de werkvloer geen alcohol of drugs en zijn niet onder invloed van dergelijke 
middelen onder werktijd; 

- gebruiken geen fysiek, verbaal of enige andere vorm van geweld en onthouden zich van 
iedere vorm van grensoverschrijdend gedrag, zoals seksueel getinte aandacht of 
intimidatie, agressie, geweld en pesten.  
 

Verantwoordelijkheid 
Medewerkers: 
- spreken klanten, bezoekers en andere medewerkers aan op ongewenst gedrag of het 

niet naleven van de BplusC gedragscode of BplusC huisregels; 
- dragen zorg voor de veiligheid van klanten, bezoekers, zichzelf en andere medewerkers; 
- informeren of alarmeren direct betrokkenen in geval van een calamiteit of onveilige 

situatie;  
- overleggen in geval van nood of bij twijfel over een (mogelijk bedreigende) situatie altijd 

met hun leidinggevende, een mt lid of de bestuurder van BplusC. 
 
Respect 
Medewerkers:  
- verrichten hun werkzaamheden zonder onderscheid des persoons. Dit betekent een niet 

discriminerende opstelling en geen discriminerende uitlatingen op welke grond dan ook. 
Hiermee wordt zowel directe als indirecte discriminatie beoogd; 

- spreken bij een probleem of conflict met een klant, bezoeker of collega eerst zelf de 
betrokkene daar op aan, alvorens met anderen hierover te spreken. 

 
Communicatie 
Medewerkers: 
- communiceren uitsluitend in overleg met hun leidinggevende met of in de media over 

BplusC en in overeenstemming met het communicatiebeleid van BplusC; 
- bespreken geen privézaken met klanten en bezoekers anders dan functioneel 

noodzakelijk is; 
- maken voor persoonlijke doeleinden alleen incidenteel en kortstondig gebruik van BplusC 

faciliteiten als internet en telefoon, mits dit geen storende onderbreking is van de eigen 
werkzaamheden of de werkzaamheden van anderen. Zie voor gebruik digitale middelen 
‘Regeling gebruik BplusC email- en internet account’. 

 
Scheiding werk- en privé belangen 
Medewerkers: 
- nemen – om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden - niet (in)direct deel aan 

door derden voor BplusC uitgevoerde aannemingen, leveringen of werken, tenzij BplusC 
uitdrukkelijk toestemming geeft; 

- nemen geen (in)directe geschenken, beloningen of provisie aan en vorderen deze niet 
van instanties of personen die werkzaamheden voor BplusC verrichten of van 
leveranciers van BplusC; 

- organiseren thuis geen lessen of andere activiteiten voor BplusC, tenzij de 
leidinggevende op de hoogte is en schriftelijk toestemming heeft gegeven; 

- vermijden situaties en de schijn van situaties waarin de belangen van BplusC botsen met 
persoonlijke belangen of de belangen van derden waarmee de medewerker in contact 
staat; 
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- gebruiken de eigendommen, faciliteiten en middelen van BplusC niet voor 
privédoeleinden, tenzij daar schriftelijke afspraken over zijn gemaakt met hun 
leidinggevende.  

 

Kwetsbare doelgroepen 
Een groot deel van de dienstverlening van BplusC is gericht op kwetsbare doelgroepen, 
zoals Jeugd (<21 jaar), minder draagkrachtigen, laaggeletterden en inburgeraars. Dit kan 
zijn in een BplusC locatie, in het Taalhuis, het onderwijs of bv. in de wijken. Het werken met 
kwetsbare doelgroepen vergt extra aandacht en zorgvuldigheid.   
Daarom besteden we in deze gedragscode apart aandacht aan het werken met deze 
doelgroepen.  
 
Wat is er anders: 
- In het werken met kwetsbare doelgroepen kan sprake zijn van een natuurlijk overwicht 

en dus machtsverschil in plaats van gelijkwaardigheid, waardoor het voor een 
betrokkene uit deze doelgroep moeilijker kan zijn zaken te weigeren, of te overzien waar 
het om gaat. Het is aan de medewerker van BplusC om de grenzen te bewaken. 

- Bij de begeleiding van kwetsbare doelgroepen komt de medewerker van BplusC soms –  
door de aard van het werk - dicht in de persoonlijke wereld van de betrokkene. Veel  
grenzen in het contact  tussen medewerkers en vertegenwoordigers van kwetsbare 
doelgroepen zijn niet eenduidig. Nog meer dan bij andere doelgroepen is het van groot  
belang te zorgen voor duidelijkheid en afstemming in elke situatie.  
Het ene kind stelt bijvoorbeeld nabijheid op prijs, het andere is gebaat bij meer afstand. 
De ene bezoeker van het (digi)Taalhuis wil graag zelf leren hoe in te loggen bij de 
digitale Overheid, de ander zou dit het liefst overlaten aan de medewerker van BplusC. 

- Het  komt regelmatig voor dat medewerkers klanten en bezoekers ook kennen vanuit 
sociale contacten. De medewerker is zich binnen de organisatie altijd bewust van zijn 
professionele verantwoordelijkheid. Binnen de organisatie gaat het niet om vriendschap 
of andere sociale relatie, maar om een professionele relatie. Zeker in de omgang met 
kwetsbare doelgroepen is het belangrijk dat de medewerker zich bewust is van deze 
relatie, ook als de relatie buiten de organisatie anders is. Het gaat er om dat de 
medewerker gepaste afstand houdt en niet verder doordringt in het privéleven van een 
klant of bezoeker uit een kwetsbare doelgroep dan nodig is voor het gezamenlijk 
opgestelde doel (activiteit) van de organisatie. 

 
Hieronder volgen een aantal aanvullende afspraken en regels t.a.v. het werken met 
kwetsbare doelgroepen:  
Medewerkers: 

- zorgen voor en omgeving en een sfeer waarbinnen kwetsbare doelgroepen zich 
veilig en gerespecteerd voelen; 

- bejegenen kwetsbare doelgroepen op een wijze die hen in hun waardigheid laat; 
- dringen niet verder door in het privéleven van kwetsbare doelgroepen dan 

functioneel noodzakelijk is; 
- onthouden zich van elke vorm van of toespeling op seksuele benadering en misbruik 

ten opzichte van kwetsbare doelgroepen. Alle seksuele handelingen, contacten en 
relaties tussen een medewerker en jeugdige tot 18 jaar zijn strafbaar en worden 
beschouwd als seksueel misbruik; 

- gaan zeer terughoudend  en met respect om met kwetsbare doelgroepen en de 
ruimtes waarin zij zich bevinden; 

- hebben de plicht kwetsbare doelgroepen naar vermogen te beschermen tegen 
vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en zullen er actief 
op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de doelgroep is betrokken, 
wordt nageleefd; 
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- maken melding bij de daarvoor aangewezen persoon of instantie als zij gedrag 
signaleren dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode;   

- treden in contact met hun  leidinggevende  of vertrouwenspersoon van BplusC in die 
gevallen waarin de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de 
toelaatbaarheid van bepaalde situaties of gedragingen. 

 

Hoe te handelen bij overtredingen 
In iedere situatie waarin de medewerker onvoldoende in staat is of bereid is of is geweest 
zich te conformeren aan of te handelen in overeenstemming met deze afspraken, bespreekt 
medewerker dit met de direct leidinggevende. Dit geldt tevens voor geconstateerde 
overtredingen door collega’s en leidinggevenden (indien wenselijk via de 
vertrouwenspersoon). Indien er aantoonbaar genoemde grenzen overschreden worden kan 
dat (juridische) consequenties hebben, dit ter beoordeling van de direct leidinggevende en/of 
het management en bestuur. 

Klachten 
Klachten over (gedrag van) medewerkers dienen - indien mogelijk - eerst besproken te 
worden met de betreffende collega of de leidinggevende. Mocht dat niet tot een oplossing 
leiden, dan kan er contact opgenomen worden met de HR adviseur. Daarnaast is het altijd 
mogelijk om een klacht te bespreken met de vertrouwenspersoon van BplusC. 

Meldplicht en voorkomen van datalekken 
Zowel private als publieke organisaties die persoonsgegevens verwerken zijn sinds 1 januari 
2016 verplicht om inbreuken op de beveiliging te melden die leiden tot bijvoorbeeld diefstal, 
verlies of misbruik van persoonsgegevens (datalek). Het doel van de meldplicht is om tot 
een betere bescherming van persoonsgegevens te komen. 
 
In het kader van de gedragscode betekent dit dat iedereen binnen BplusC maximaal 
zorgvuldig omgaat met het gebruik, het bewerken en het opslaan van gegevens, die direct of 
indirect betrekking hebben op lezers, gebruikers, cursisten, andere bezoekers, 
medewerkers, vrijwilligers, stagiairs en overige betrokkenen. Het gebruik van USB-sticks, 
het mailen van bestanden en het exporteren van gegevens, uit welke applicatie ook die 
BplusC voor de bedrijfsvoering gebruikt moet steeds met volle aandacht gebeuren. BplusC 
maakt hierover ook afspraken met externe partijen die voor de bedrijfsvoering 
persoonsgegevens voor ons verwerken d.m.v. het afsluiten van een  (of 
verwerkingsovereenkomst.  
 
Op alle plekken in de organisatie, waar met persoonsgegevens wordt gewerkt, zijn 
papiervernietigers en/of speciale papierbakken beschikbaar, bedoeld om papier met daarop 
ook maar de minste verwijzing naar (gegevens van) personen te vernietigen of te 
verzamelen voor vernietiging.  Op intranet is een overzicht te vinden van de specifieke 
locaties van de papiervernietigers en speciale papierbakken.  
 
Als je jouw werkplek voor kortere of langere tijd verlaat wordt van je verwacht dat je de 
computer(s) op jouw werkplek vergrendelt. 
 
In het onverhoopte geval van (een vermoeden van) een ‘datalek’  wordt dit door degene die 
dit constateert direct gemeld bij zowel de bestuurder als de bestuurssecretaris. 
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Vastgesteld door mt: 23-08-2022 (voorgenomen besluit) 
Instemming OR: …………………. 
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