

Integriteitsverklaring
Gedragscode
De bepalingen uit de ‘Gedragscode voor ambtenaren bij Gemeente Alphen aan den Rijn’ gelden ook voor
jou. Dit geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor onderstaande bepalingen.
Vertrouwelijk omgaan met gevoelige informatie
•

Je gaat binnen en buiten je werk/stage zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van burgers,
gegevens van bedrijven en instellingen, politiek gevoelige informatie en andere informatie die in
handen van buitenstaanders de belangen van de gemeente schaadt of kan schaden.

•
•

Je respecteert de privacy van klanten, zowel intern als extern.
Je ‘lekt’ geen informatie vanuit de gemeente naar buiten. Je laat niet uit slordigheid derden
meeluisteren naar een gesprek over het werk of meekijken naar interne stukken.

•

Je verstrekt geen informatie aan media zonder overleg met het team Communicatie.

Verantwoord omgaan met gemeentelijke voorzieningen
voorzieningen
•

Je houdt privé-gebruik van e-mailsysteem, internet, kopieerapparaat en dergelijke beperkt.

•

Je neemt geen gemeentelijke eigendommen mee naar huis.

Toelichting
Ook als externe medewerker/stagiair bij de gemeente heb je een bijzondere positie. Je werkt voor het
algemeen belang. Je wordt betaald met belastinggeld. Hierdoor ligt jouw handelen eerder onder een
vergrootglas.
Het vertrouwelijk omgaan met informatie waarborgt de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de
overheid. De samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente de privacy van burgers
respecteert. Daarom gebruikt de overheid informatie alleen voor het doel waarvoor deze verkregen is. Met
onze flexibele werk-/kantooromgeving en het plaats- en tijdonafhankelijk werken, is het nog meer van
belang om alert te zijn op het vertrouwelijk omgaan met gevoelige informatie dan wel om de
vertrouwelijkheid in het algemeen te waarborgen. Je dient je werkomgeving af te stemmen op de aard van je
werkzaamheden, zeker als er vertrouwelijkheid in het spel is.
We verwachten dat iedereen verantwoord omgaat met gemeentelijke voorzieningen. Alle zaken binnen het
gemeentehuis worden bekostigd met gemeenschapsgeld. Ze zijn dus bestemd voor gemeentelijke
doeleinden. Dat geldt van internetaansluiting tot suikerzakje.
Consequenties bij overtreding bepalingen integriteit
integriteitsverklaring/gedragscode
sverklaring/gedragscode
Overtreding van (één van) bovenstaande bepalingen, kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de
opdracht/stage. Gemeente Alphen aan den Rijn kan schade als gevolg van overtreding van (één van)
bovenstaande bepalingen op jou verhalen.
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