Integriteitscode
Sité staat voor goed en betaalbaar wonen, zodat iedereen (maar met name mensen met
een kleine portemonnee) goed kan wonen in Doetinchem en Bronckhorst.
We beheren maatschappelijk gelabeld geld en dat schept bijzondere verplichten op het
vlak van integriteit. Het is daarom belangrijk om over integriteit afspraken te maken.
Bij integriteit gaat het om de professionele houding van en het bewaren van
onafhankelijkheid. Dit geldt voor iedereen die voor Sité in actie komt. Dus niet alleen
voor medewerkers, maar ook management, directie en Commissarissen.
Informatie
Medewerkers van Sité gaan zorgvuldig om met informatie over Sité en informatie over
haar klanten en relaties. Oneigenlijk gebruik van informatie is niet toegestaan. Over onze
klanten/huurders en collega’s wordt altijd respectvol gesproken, ongeacht hun afkomst,
taal, religie of gedragingen.
Toewijzing
Sité hanteert géén voorkeursbeleid voor haar medewerkers ten aanzien van de
toewijzing van woningen of andere verhuureenheden van haar woningbezit of die van
collegacorporaties.
Aannemen van uitnodigingen
Het vertrekpunt is dat medewerkers open en eerlijk omgaat met uitnodigingen.
Als basis geldt dat medewerkers in alle gevallen vooraf overleggen met hun
leidinggevende.
Er wordt terughoudend omgegaan met het aannemen van uitnodigingen voor
uitstapjes en/of activiteiten van onze bestaande relaties. Op uitnodigingen van potentiële
relaties wordt niet ingegaan.
Aanvaarden van geschenken
Sité kiest ervoor om geen individuele (Kerst)geschenken te aanvaarden.
Ontvangen medewerkers toch nog een (Kerst)geschenk, dan worden deze door loting
met elkaar gedeeld. De betreffende bedrijven worden dan opnieuw aangeschreven met
de boodschap dat geschenken niet op prijs gesteld worden.
Gebruik zaken van Sité
Elke medewerker heeft een overeenkomst afgesloten voor het gebruik van een mobiele
telefoon en eventueel laptop of tablet. Gereedschap / aanhangers van Sité kunnen door
medewerkers voor eigen gebruik worden gereserveerd. Voor bedrijfsauto's van Sité geldt
dat ze niet voor privé-doeleinden (zoals woon-werk verkeer) gebruikt mogen worden.
Inkoop
Bestellingen via Sité voor privégebruik is niet mogelijk.
Sancties
Een stelsel van gedragsregels is pas compleet als ook duidelijk is wat de gevolgen
kunnen zijn van het niet naleven van deze regels.
Wie de gedragsregels niet nakomt, zal daarop direct worden aangesproken door zijn of
haar leidinggevende. De leidinggevende kan op basis van de aard en de ernst van de
overtreding maatregelen nemen. Dit kan variëren van een mondelinge waarschuwing tot
ontslag op staande voet.
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