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De bedrijfscode van Facilicom:  
hoe jij het gezicht van Facilicom bent

Facilicom Group – hierna spreken we van Facilicom – is een groep bedrijven die actief zijn in facilitaire 
dienstverlening en zorgactiviteiten. We hebben één voor één andere specialiteiten. Maar we hebben ook  
één gemeenschappelijk doel: samen werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen.

Waarom een bedrijfscode?
Elk bedrijf wil graag groeien en rendement halen. Onze groep van bedrijven is geen uitzondering. We vinden 

het minstens zo belangrijk om dat te doen vanuit dezelfde bedrijfscultuur en waarden en normen die we delen.

Kernwoorden voor onze bedrijfscultuur zijn resultaatgericht, duurzaam, samenwerken en vernieuwen. 

De waarden en normen hebben allemaal te maken met de zorgvuldige, integere en maatschappelijk 

 verantwoorde onderneming die we willen zijn. Daarom kent Facilicom een bedrijfscode: een handvat hoe je  

je in je functie bij Facilicom gedraagt. We vragen van iedereen zich aan die code te houden, zich hierop te  

laten aanspreken én anderen erop aan te spreken. De Centrale Ondernemingsraad onderschrijft het belang  

van de bedrijfscode.

Voor wie geldt deze bedrijfscode?
De bedrijfscode geldt voor iedereen die bij een van de facilitaire en zorgbedrijven van Facilicom werkt. Niet 

alleen in Nederland, ook in onze buitenlandse ondernemingen. We vinden de bedrijfscode zo belangrijk dat 

deze deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst. Accepteer je de arbeidsovereenkomst, dan onderteken je  

ook de code. Daarmee verwachten we van je dat je de code naleeft.

Daarnaast geldt de bedrijfscode voor iedereen die niet bij ons in dienst is maar voor Facilicom werkt. 

 Bijvoorbeeld freelance of gedetacheerde medewerkers en zzp’ers. 

Hoe ondernemen we?
Zorgvuldig, integer en maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe doe je dat? Heel in het kort: we rekenen 

erop dat we respectvol, eerlijk, oprecht en fatsoenlijk zijn in ons werk. Of het nu gaat om de omgang met 

elkaar, die met onze opdrachtgevers, de manier waarop we het milieu respecteren of hoe we de eigendommen 

van Facilicom en die van onze opdrachtgevers behandelen.

Aan die begrippen zorgvuldig, integer en maatschappelijk verantwoord houden we ons altijd vast. Bijvoorbeeld 

als we een opdracht binnenhalen. In de concurrentie met andere bedrijven. Eigenlijk op alle gebieden waar jij 

het gezicht van Facilicom bent. Zo blijft het imago waar we allemaal elke dag hard aan werken op niveau.

Maar hoe gaat dat in de praktijk?
Hoe merk je nu in de praktijk dat we zorgvuldig, integer en maatschappelijk verantwoord werken? Een paar 

voorbeelden kunnen dat verduidelijken. Natuurlijk kunnen we niet voor elke situatie een handvat geven. Deze 

voorbeelden helpen je wel in vergelijkbare situaties in dezelfde geest te handelen. Dat is vooral een kwestie van 

je aanpassen aan de algemene sociale normen. En vaak ook: je gezond verstand gebruiken.

Zo gaan we met elkaar en elkaars eigendommen om
• De sfeer binnen onze bedrijven is informeel maar altijd respectvol

• We praten met elkaar in plaats van over elkaar

• We letten op ons taalgebruik: niet vloeken, schelden en beledigen, geen discriminerende,  

neerbuigende en/of seksistische opmerkingen 

• We doen niets stiekem en zijn transparant naar elkaar 

• We maken geen misbruik van de machtspositie die we ten opzichte van anderen hebben
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• We komen gemaakte afspraken na

• We waarborgen de veiligheid van onze medewerkers, klanten en andere personen die voor ons werken 

• We gebruiken eigendommen van onze opdrachtgevers alleen als dit echt nodig is. Met hun eigendommen  

en die van het Facilicombedrijf waar je werkt gaan we zorgvuldig om

• Beschadigen of meenemen van eigendommen zonder toestemming van de eigenaar is uiteraard uit den boze 

• We werken aan het positieve beeld van Facilicom bij onze opdrachtgevers en concurrenten

Zó volgen we wet- en regelgeving op
• We houden ons aan cao’s, personeelsreglementen en wet- en regelgeving 

• We belasten het milieu niet onnodig 

• We houden ons aan het mededingingsrecht en maken geen afspraken die de concurrentie tussen 

 ondernemingen beperkt

• We misbruiken de machtspositie van Facilicom niet

• We overtreden geen wetten en begaan geen strafbare feiten (denk aan omkoping en valsheid in geschrifte)

Zó handelen we bij geschenken, giften en events
• We laten ons niet beïnvloeden door geschenken of uitnodigingen van bijvoorbeeld leveranciers

• We brengen klanten nooit in verlegenheid door geschenken of uitnodigingen te geven

• We nemen geen geld, cheques of vergoedingen aan, ongeacht de omvang

• We accepteren geen individuele relatiegeschenken die meer waard zijn dan € 50,- 

• We melden een (klein) relatiegeschenk bij onze leidinggevende

• We accepteren alleen relatiegeschenken als daar bij de schenkende en de ontvangende partij openlijk  

over gesproken kan worden

• We bezoeken tijdens werktijd alleen events met een zakelijk karakter, die de leidinggevende heeft goedgekeurd

• Events die Facilicom of een divisie organiseert, voldoen aan de normen die hierboven staan

 

Zó leggen we gegevens vast
• Onze administratie is juist, volledig en transparant

• Onze facturen zijn volgens wettelijke regels en zakelijke gebruiken opgesteld en benadelen Facilicom en 

anderen niet (klanten, opdrachtgevers, fiscus, zakenpartners) 

• Onze transacties zijn inzichtelijk en controleerbaar

• We gebruiken informatie over klanten, medewerkers en collega’s alleen voor het werk

• We kennen de privacywetgeving en melden overtredingen direct bij de leidinggevende

• We leggen geen medische gegevens vast van medewerkers, zelfs niet als de medewerker deze informatie  

zelf heeft gegeven

• We delen nooit medische informatie van medewerkers met anderen, ook niet als een medewerker die 

informatie uit zichzelf geeft

• E-mails met persoonsgegevens bevatten nooit meer gegevens dan strikt noodzakelijk

• E-mails versturen we alleen naar de direct betrokkenen en niet naar anderen

• We beschermen personeels- of klantenbestanden door deze op niet een usb-stick of een laptop te zetten

Hoe dragen we de bedrijfscode uit?
Een bedrijfscode heeft alleen waarde als iedereen de code kent, begrijpt en uitdraagt en elkaar hierop ook durft 

aan te spreken. Indien je twijfel of vragen hebt, bespreek je die met je leidinggevende of collega.

Toezichthouder
Een toezichthouder speelt een sleutelrol bij het naleven van de bedrijfscode. Die toezichthouder let erop dat 

(divisie)directies en management de bedrijfscode nakomen en uitdragen naar hun medewerkers en collega’s.  

De concerndirectie heeft mevrouw Martine Geurts, onze vice-CEO, benoemd als toezichthouder. 
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Melden overtredingen van de bedrijfscode
Constateer je een overtreding van de code, dan meld je dit bij je divisiedirectie of de toezichthouder. Die neemt 

de melding binnen een week in behandeling en bepaalt zo snel mogelijk een standpunt. Alle meldingen 

worden vastgelegd en vertrouwelijk behandeld. 

De privacy van de melder is altijd gegarandeerd. De melding heeft geen nadelige gevolgen voor zijn positie, 

tenzij de melder ook de overtreder is. Alleen meldingen van mensen die in dienst zijn van Facilicom of voor 

Facilicom werken worden in behandeling genomen.

Bevoegdheid tot maatregelen
De divisiedirectie of de toezichthouder - afhankelijk bij wie de melding is gedaan – beoordeelt of het gedrag 

past binnen de bedrijfscode. Is daar twijfel over? Dan overlegt de divisiedirectie met de toezichthouder.  

De toezichthouder kan ook de concerndirectie raadplegen. De divisiedirectie en de toezichthouder kunnen 

indien nodig  passende maatregelen nemen. 

Sancties bij overtredingen
We gaan mild om met misverstanden, maar misbruik accepteren we op geen enkele manier. Een overtreding 

van de bedrijfscode schaadt namelijk niet alleen je eigen reputatie, maar ook die van het bedrijf. Afhankelijk van 

de ernst van het geval kan een van de volgende sancties worden opgelegd: 

• een mondelinge berisping

• een schriftelijke berisping

• ontslag op staande voet

Als je de bedrijfscode én de wet overtreedt, kan aangifte worden gedaan. Val je onder een cao die ook een 

sanctieregeling kent, dan gaat de regeling in de cao voor. 

Bij twijfel altijd melden
Je merkt: het is onmogelijk alle situaties te behandelen waarvoor de code geldt. Bovendien hoeft het niet altijd 

om een echte overtreding te gaan. Het kan ook een poging zijn om medewerkers van Facilicom (of derden) 

over te halen tot zaken die we niet toestaan. Ook in dat geval adviseren we je dit te melden bij je leiding-

gevende. Zie dat absoluut niet als een vorm van klikken. Het is juist een bewijs dat jij je bewust bent van het 

belang van de bedrijfscode. Die melding laat zien dat onze goede naam ook jou aan het hart gaat. Gebeurt er 

niets met de melding of komt er geen oplossing die voor jou voldoende is? Dan is de volgende stap om de 

zaak te melden bij de divisiedirectie of de toezichthouder. 

De code volgen gaat vanzelf
In een code staan veel regels. Ook in deze. Toch is het naleven van deze code niet moeilijk. Veel van de 

waarden en normen die we bij Facilicom hanteren, gelden ook in het dagelijks leven. Bovendien: door die op  

te volgen, maken we het werken met elkaar er een stuk leuker op. Ik wens je veel succes!

Facilicom Group

Geert van de Laar

CEO


