GEDRAGSCODE
Ten opzichte van onze opdrachtgevers
Het WegenAdviesBureau kan bestaan doordat
onze opdrachtgevers vertrouwen in ons stellen.
Dit vertrouwen mag niet worden geschaad.
Onze opdrachten zullen wij verwerven en
uitvoeren op basis van zakelijke gronden.
Persoonlijke belangen spelen daarbij geen rol.
Bij het verwerven en uitvoeren van opdrachten
zullen wij ons houden aan de geldende wetten en
regels, evenals aan wat in het maatschappelijk
verkeer als moreel aanvaardbaar wordt gezien.
Wij zullen geen gebruik maken van de diensten
van derden om de geldende wetten en regels te
overtreden of te omzeilen, dan wel te handelen in
strijd met wat in het maatschappelijk verkeer als
algemeen aanvaardbaar wordt gezien.
Iedere medewerker zal de gewettigde belangen
van een opdrachtgever naar beste eer en
geweten behartigen.
Iedere medewerker zal alles vermijden wat de
onafhankelijkheid van zijn/haar advies kan
schaden.
Deze onafhankelijkheid kenmerkt zich onder
meer doordat de medewerker zich in zijn/haar
advisering niet zal laten beïnvloeden door
nevenbelangen en hij/zij zal geen beloning
aannemen, in welke vorm dan ook, die afbreuk
kan doen aan zijn/haar onafhankelijkheid.
De medewerker zal geen tegenstrijdige belangen
van verschillende opdrachtgevers dienen.
Het is onze medewerkers niet toegestaan
geschenken te geven of gratis diensten of
producten te leveren aan (mogelijke)
opdrachtgevers met als uitsluitend doel de
verwerving van een opdracht. Kleine attenties
zijn uitsluitend toegestaan als blijk van
waardering voor de relatie en voor zover het de
ontvanger geen enkel gevoel geeft zich tegenover
het WegenAdviesBureau tot iets te verplichten.
Iedere medewerker zal de ontwikkeling in de
technologie en wetgeving volgen en zijn/haar
vakkennis en vaardigheden op het vereiste
niveau houden.
Iedere medewerker zal regelmatig getoetst
worden op zijn/haar werkzaamheden.
Inspecteurs zijn verplicht om ieder jaar minimaal
één externe toetsingsdag te volgen.
Iedere medewerker zal uitsluitend een opdracht
aanvaarden indien hij/zij over voldoende
deskundigheid kan beschikken om de opdracht
uit te voeren.
Iedere medewerker zal de door de opdrachtgever
verstrekte gegevens of anderszins verkregen
informatie vertrouwelijk behandelen.
Iedere medewerker is zich bewust van het belang
van de bijdrage die zijn advies kan leveren aan de
ontwikkeling van de omgeving. Hij/zij bevordert
zoveel mogelijk dat een opdrachtgever een
oplossing kiest die een bijdrage levert aan een
duurzame ontwikkeling en inrichting van de
(menselijke) leefomgeving en waarbij eventuele
nadelige effecten op milieu en ecologie tot het
uiterste worden beperkt.

In alle situaties is een medewerker verplicht de
wettelijke en geldende voorschriften op gebied
van veiligheid, gezondheid en milieu na te leven.
Onveilige situaties dient de medewerker
onverwijld te rapporteren.
In onze offerte en opdrachtbevestiging dient te
worden aangegeven volgens welke
richtlijnen/methode de meting wordt uitgevoerd.
Eventuele afwijking daarvan wordt duidelijk
gerapporteerd en omschreven.
De administratie van een project dient volledig,
juist en transparant te zijn. Facturen dienen
volgens de wettelijke regels en de zakelijke
gebruiken te worden opgesteld.
Ten opzichte van onze zakenpartners
Wij verwachten van onze leveranciers en
onderaannemers dat zij het vertrouwen dat het
WegenAdviesBureau in hen heeft, niet zullen
schaden.
Overeenkomsten worden altijd schriftelijk en
correct vastgelegd en afspraken worden stipt
nagekomen.
De selectie van zakenpartners is objectief en vindt
uitsluitend plaats op basis van zakelijke gronden.
Het is medewerkers niet toegestaan om
geschenken en uitnodigingen te accepteren, tenzij
duidelijk blijkt dat het de medewerker tot niets
verplicht, en deze slechts in redelijkheid dienen
tot het versterken van de zakelijke relatie.
Geschenken die kunnen worden omgezet in geld
zijn altijd onaanvaardbaar.
Zakenpartners dienen alle geldende voorschriften
en regels op gebied van veiligheid, gezondheid en
milieu na te leven.
Zakenpartners zullen op de hoogte gebracht
worden van de afspraken die er zijn gemaakt met
de opdrachtgever voor zover dit relevant is.
Ten opzichte van elkaar en de maatschappij
Wij hebben binnen het WegenAdviesBureau met
elkaar afgesproken dat de volgende waarden
worden gedeeld: openheid, afspraakvastheid,
professionaliteit, loyaliteit en respect voor klant en
collega.
Wij behandelen elkaar rechtvaardig en met
respect. Medewerkers worden beoordeeld op hun
prestaties en kwaliteiten. Discriminatie op grond
van ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke
gezindheid, leeftijd, geslacht, handicap, seksuele
voorkeur of anderszins wijst het WegenAdviesBureau af. Fysieke of verbale intimidatie, al dan
niet seksueel, wordt niet getolereerd.
Het WegenAdviesBureau verplicht zich te zorgen
voor een goede en veilige werkomgeving en
werkplek, onder meer door te voldoen aan alle
wettelijke vereisten. De medewerker draagt
hieraan bij door alle regels die gelden voor veilig
en gezond werken daadwerkelijk na te leven.
Het WegenAdviesBureau wil bijdragen aan een
verantwoorde ontwikkeling van de omgeving. Een
goede milieuzorg is daarbij vanzelfsprekend en in
de dagelijkse bedrijfsvoering geïntegreerd.

