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Ooit al eens in een werksituatie

gezeten waarin je je afvraagt of iets

wel kan? 

Of je wel goed bezig bent door iets

te doen of te zeggen waar je niet

achterstaat, maar waar een collega

wel op aandringt? 

Of je bepaalde informatie mag

doorspelen of je eigen mening zo

maar mag verkondigen?

Onze deontologische code helpt je

in zulke gevallen. De code is een

hulpmiddel om te proberen juist te

handelen in situaties waar je zelf

soms niet weet wat te doen.

In de code staan vaste voorschriften

die heel duidelijk zeggen wat kan of

niet kan, maar ook algemene

beschouwingen over waarden die

belangrijk zijn voor ons over alle

diensten heen.

Ieder moet zijn verantwoordelijkheid

nemen om onze waarden te

hanteren. De deontologische code

geeft aan wat gewenst en niet-

gewenst gedrag is binnen onze

organisatie. De bedoeling is om af en

toe na te denken over wat kan of niet

kan als medewerker. We geven

samen inhoud aan deze code. Je

staat er nooit alleen voor. 

WOORD
VOORAF
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Onze missie

De missie van de gemeente vloeit

voort uit artikel 2, § 1 van het

Decreet over het Lokaal Bestuur:

"De gemeenten en de openbare

centra voor maatschappelijk

welzijn beogen om op het lokale

niveau duurzaam bij te dragen aan

het welzijn van de burgers en

verzekeren een burgernabije,

democratische, transparante en

doelmatige uitoefening van hun

bevoegdheden. Ze betrekken de

inwoners zo veel mogelijk bij het

beleid en zorgen voor openheid

van bestuur."

In alles wat we doen, beschouwen

we het als onze taak om onze

inwoner te ‘ontzorgen’.

Onze visie

Onze organisatie levert die

dienstverlening af die het welzijn

van de inwoner bevordert. Daarbij

houden we de vinger aan de pols

van wat er in de samenleving

gebeurt. Dit betekent dat we ons

toegankelijk opstellen voor

iedereen. Wij streven naar een

professionele en efficiënte

dienstverlening die tijdig wordt

afgeleverd. Om te vermijden dat de

inwoner zich onnodig naar onze

diensten moet begeven, zetten we

in op de uitbouw van een digitale

organisatie zonder daarbij het

belang van persoonlijk contact in

een digitale wereld te vergeten.

MISSIE &
VISIE

info@oosterzele.be
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Respect
Eerlijkheid en betrouwbaarheid
Deskundigheid
Gelijke kansen voor iedereen

Waarden

Om de missie van het lokaal bestuur Oosterzele te kunnen realiseren, zijn

volgende waarden voor ons van zeer groot belang. We staan voor een laag-

drempelige communicatie en transparante werking. We gaan daarbij

respectvol en klantvriendelijk om met onze klanten. Onze kern-waarden zijn: 

Als deze waarden niet in je hoofd zitten, wordt het moeilijk om de missie van

het lokaal bestuur Oosterzele waar te maken.  Ze zouden als het ware de rode

draad moeten vormen doorheen jouw dagdagelijkse werk. De deontologische

code brengt deze waarden in de praktijk en geeft aan hoe je in bepaalde

situaties best handelt.

Deontologische code
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MOTIVATIE &
BETROKKENHEID
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Actieve inzet 

We werken samen voor hetzelfde

einddoel. Doe je job met

enthousiasme en gedrevenheid en

wees trots op je werk. Neem elke

uitdaging in je job aan, als er dan

iets misloopt, leer er dan uit. Zo

groei je in je job. Ga ervoor, werk zo

nauwkeurig en correct mogelijk,

met aandacht en betrokkenheid,

alsof het voor jezelf is. Zet je in om

het beste resultaat te halen. 

Samenwerken

Samen doen we meer dan alleen.

Het is allemaal veel fijner als we

goed samen kunnen werken. Dit wil

zeggen: afspraken nakomen, op een

open manier omgaan met elkaar,

elkaar steunen en goede raad

geven. Kortom, een goede werk-

sfeer creëren waar ruimte is voor

creativiteit en goede ideeën. 

Verantwoordelijkheid 

Taken zijn belangrijk in het geheel,

daar draait het om. Zonder jou

ontbreekt een schakel. Neem je

verantwoordelijkheid, je bent een

voorbeeld voor de anderen. 

Loyaal zijn

Wij zijn het visitekaartje van het

lokaal bestuur Oosterzele. We

gedragen er ons naar. We voeren

ons werk plichtsgetrouw uit. We zijn

er om het algemeen belang van de

burgers te behartigen. 

We hoeven niet altijd akkoord te

zijn met de beslissingen, maar

eenmaal genomen, scharen we ons

erachter. Meningsverschillen

worden open en eerlijk besproken. 

Deontologische code
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INTEGRITEIT &
PROFESSIONALISME
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Het zit vanbinnen

Integriteit is een houding, het zit

vanbinnen. Als medewerkers van

het lokaal bestuur Oosterzele

moeten we onkreukbaar zijn, we

handelen correct en betrouwbaar.

 

Ook buiten ons werk gedragen we

ons op een waardige manier. Dit

betekent dat ons handelen in

overeenstemming met algemeen

aanvaarde waarden en normen

moet zijn, rekening houdende met

rechten, belangen, wensen van

iedereen. We moeten altijd de

schijn van partijdigheid, af-

hankelijkheid, willekeur en

bevoordeling vermijden, zelfs

onder druk.

Belangeloosheid

Je mag gerust een nevenberoep

hebben, maar dit mag niet ten koste

gaan van je functie. Nevenactiviteiten

moeten wettelijk in orde zijn, dienen

vooraf aangevraagd te worden aan het

college van burgemeester en

schepenen en mogen nooit tijdens de

werkuren of op de werkplaats

uitgevoerd worden. Het is evenmin

toegelaten om materiaal van het

lokaal bestuur te gebruiken voor

nevenactiviteiten of privédoeleinden.

Anderzijds mag je ook niet mee-

werken aan een opdracht in het kader

van je functie, waarvoor je zelf

rechtstreeks of onrechtstreeks op

privévlak belanghebbende partij bent.

Dit om belangenvermenging, of zelfs

de schijn ervan, te vermijden en de

objectiviteit van je werk te

garanderen. Wanneer je een zelf-

standige nevenactiviteit uitoefent of

wanneer de uitoefening van je taken

of de onafhankelijkheid in het

gedrang komt, bespreek je dit met je

leidinggevende of met de dienst

personeelszaken.

Deontologische code
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Correct handelen

Je voert je taken correct, tijdig en zorgvuldig uit, tenslotte handel je in naam

van het lokaal bestuur. Als er bepaalde afspraken zijn gemaakt, dan kom je die

ook na en je zorgt ervoor dat je daden in overeenstemming zijn met je

woorden. Hierbij gebruiken we eenduidige, eenvoudige en begrijpbare taal.

Ook als we fouten maken, nemen we daarvoor onze verantwoordelijkheid op.

We zijn eerlijk tegenover elkaar en het bestuur.  We gedragen ons altijd op een

waardige en respectvolle manier. Een verzorgd uiterlijk en nette kledij is

belangrijk. 

roddelen over collega’s

opzettelijk belangrijke informatie ‘vergeten’ door te geven

seksueel getinte opmerkingen

racistische ‘grappen’

een collega negeren of belachelijk maken

hacking (‘inbreken’ in iemands computer)

stalking (iemand hinderlijk volgen of lastigvallen)

spamming (ongevraagd grote aantallen e-mails of sms'en sturen); … 

Respectvol omgaan met anderen

Onder ongewenst gedrag verstaan we grensoverschrijdend gedrag, zowel

verbaal of fysiek, geweld, pesten en seksuele intimidatie. Het is belangrijk

elkaars grenzen te kennen en die te respecteren, want bij ongewenste

omgangsvormen speelt beleving een belangrijke rol. Wat de ene als een

grappig of vriendelijk woord of gebaar ziet, kan een ander als opdringerig of

vervelend aanvoelen. 

Voel je jezelf ongemakkelijk bij bepaalde opmerkingen of bij het gedrag van

een collega? Blijf er niet mee zitten en bespreek dit met die collega. Je kan dit

ook bespreken met je leidinggevende of een vertrouwenspersoon. Ook al ben

je niet zelf verantwoordelijk voor ongewenst gedrag, je bent er wel mee

verantwoordelijk voor dat dit gedrag stopt. Toets voldoende af of jij op elke

situatie gepast reageert.

Enkele voorbeelden van ongewenst gedrag:

04
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In elke vorm van communicatie vermeld je je naam, functie en

contactgegevens. Zo kan de burger/gebruiker je gemakkelijker bereiken. Bij

mondelinge contacten vermeld je tenminste je naam. 

Zowel mondeling als schriftelijk gebruik je een duidelijke en correcte taal. 

In je contact met burgers/gebruikers geef je heldere en volledige

informatie. Je bezorgt je dienst een professioneel imago. Dat doe je door te

werken met kennis van zaken en volgens de regels van de organisatie.

Je probeert iedereen altijd te helpen, ook als ze bij jou aan het verkeerde

adres zijn. Verwijs hen door naar de juiste persoon of dienst. 

Je handelt dossiers efficiënt en binnen de opgelegde of afgesproken

termijn af. 

Burgers/gebruikers met klachten help je zo goed mogelijk binnen de

afgesproken procedure.

Als een collega informatie nodig heeft over je dienst, dan bezorg je zo snel

mogelijk alle relevante informatie. 

Als medewerker sta je mee in voor de continuïteit van de dienstverlening.

Klantvriendelijkheid

Je benadert iedereen steeds hoffelijk, vriendelijk en respectvol. Je bent klant-

vriendelijk en professioneel in al je contacten. Je bouwt iedere dag mee aan

het imago van het lokaal bestuur Oosterzele. De burger/gebruiker verwacht

een klantvriendelijke en professionele dienstverlening. 

Veiligheid

Het is belangrijk dat we ons houden aan de veiligheidsinstructies en dat we het

werkmateriaal op een correcte manier gebruiken. Een goed onderhouden

machine is een veilige machine.  Wanneer we niets laten slingeren, houden we

ook de werkomgeving veiliger. Persoonlijke beschermingsmiddelen en/of

werkkledij doen we aan wanneer het moet. Merken we toch onveilige situaties

op, dan melden we dit, ook aan onze collega’s. 

04
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Sociale media

Denk extra goed na voor je iets op

sociale media zet. De gevolgen

kunnen groter zijn dan je verwacht.

Kleine dingen, zoals een grappig

bedoelde opmerking of afbeelding

op Twitter, Instagram, Facebook of

andere sociale media kunnen een

eigen leven gaan leiden en je werk

ineens in een verkeerd daglicht

stellen. Besef dat alles op internet

gekopieerd en doorgestuurd kan

worden naar anderen.

 

Als medewerker verbind je er zich

ook toe om geen commentaren via

de sociale media over de werk-

gever en over het personeel van de

werkgever te geven. Als mede-

werker weerhoud je er tevens van,

ten opzichte van derden, zich

negatief uit te laten over de werk-

gever, zijn leidinggevenden, zijn

personeel en andere vertegen-

woordigers, zijn diensten,

perspectieven of andere zaken. De

werkgever zal zich eveneens

onthouden van uitspraken tegen-

over potentiële werkgevers die de

kansen van de betrokken werk-

nemer op de arbeidsmarkt kunnen

schaden.

Geschenken

Van ons bestuur ontvangen we loon

voor de uitoefening van onze functie.

De gouden regel is dat je nooit

alleen mag handelen, zonder

medeweten van iemand anders.

Breng je leidinggevende op de

hoogte en zorg ervoor dat de

organisatie er weet van heeft. Je

mag van derden geen enkel

geschenk of ander persoonlijk voor-

deel vragen of aanvaarden waarbij

op zijn minst de hoop op tegen-

prestatie vermoed kan worden. Zo

komt je objectiviteit niet in het

gedrang en kan je niet tot een

weder-dienst verplicht worden. Het

is niet toegestaan om geschenken te

ontvangen of deel te nemen aan

activiteiten die door privépersonen

worden betaald. Het aannemen van

geschenken met louter een

symboolfunctie is aanvaardbaar

wanneer dit in een zuivere relatie

staat tot het gepresteerde waarvoor

het geschenk wordt aangeboden. In

dat geval hebben de geschenken

een geringe materiële waarde en

verplichten ze je tot geen enkele

gunst of wederdienst. 

Deontologische code

mailto:info@oosterzele.be


05

Discriminatie

Behandel iedereen gelijkwaardig

en stel niemand achter om welke

reden dan ook. Maak geen onder-

scheid, maar blijf objectief en

beoefen je functie op een neutrale

manier.Persoonlijke voorkeuren en

overtuigingen mogen geen weer-

slag hebben op de objectiviteit van

de taakuitvoering.

Persoonlijke voorkeur en privé-
belangen

Het is verboden om tijdens de

diensturen enige politieke,

ideologische, religieuze of

filosofische propaganda te voeren. 

Ook buiten de uitoefening van de

functie moet men elke handeling

vermijden die het vertrouwen van

het publiek in de diensten van de

gemeente kan schaden. Benader

de anderen op een open, eerlijke

en welwillende manier. 

ONPARTIJDIGHEID
& OBJECTIVITEIT

info@oosterzele.be

Gelijkheidsbeginsel

Alle burgers/gebruikers hebben recht op eenzelfde kwalitatieve dienst-

verlening ongeacht hun geslacht, zogenaamd ras of etnische afstamming,

godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. Daarom

moet je op ieder moment je objectiviteit bewaren en je functie op een

onbevooroordeelde en neutrale of onpartijdige wijze uitoefenen.

Deontologische code
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Tussenkomsten

Als een mandataris of een derde wil tussenkomen in een dossier, gelden in alle

gevallen twee basis-regels: je behoudt je objectiviteit en onbevangenheid en je

wijkt niet af van de normale administratieve procedures. Bij inmenging van een

mandataris of een derde, meld je dit altijd aan je leidinggevende of algemeen

directeur. De inmenging wordt opgenomen in het administratief dossier.

Ambtenaren of andere personen die worden geconfronteerd met een in-

menging van een lokale mandataris of derde die zij in strijd achten met de

deontologische code, worden verzocht hiervan binnen de tien dagen melding

te maken bij de algemeen directeur. Kopie van de melding wordt onverwijld

ter kennis gebracht van de betrokken lokale mandataris en de leden van het

Bureau voor deontologie.

Spreekrecht & spreekplicht

Je hebt het recht om informatie

uit te wisselen met collega’s en

informatie te verschaffen aan de

burger. De regels van open-

baarheid in bestuur moeten in

acht genomen worden (zie verder).

We spreken en schrijven hierbij

verstaanbare taal.

gegevens over het intern beraad

zolang de eindbeslissing niet is

genomen 

gegevens die geheim zijn of door

je leidinggevende als dusdanig

worden gedefinieerd

medische, fiscale, sociale of andere

gegevens uit de persoonlijke

levenssfeer van collega’s of burgers

vertrouwelijke commerciële,

industriële of intellectuele

gegevens

Geheimhoudingsplicht

Je kan niet om het even wat vertellen.

Je moet altijd rekening houden met

een geheim-houdingsplicht. Dit kan

te maken hebben met het beroeps-

geheim, het ambtsgeheim, de

discretieplicht en de plicht tot

gereserveerdheid (dit is de manier

waarop je met het spreekrecht

omgaat). Zo mag je bijvoorbeeld aan

derden niets zeggen over:

Deontologische code
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Spreekplicht: Bij een vermoeden van onregelmatigheden geldt spreek-

plicht. Je brengt je leidinggevende op de hoogte. Voor het uitoefenen van

je spreekplicht kan je niet gesanctioneerd worden. Er geldt ook spreek-

plicht in het kader van openbaarheid van bestuur. Elke burger heeft

immers het recht om uitleg te vragen over bestuursdocumenten, al zijn er

uitzonderingen die meestal te maken hebben met de geheim-

houdingsplicht. Bij twijfel kan je jouw leidinggevende raadplegen.

Bovendien ben je verplicht om mensen die informatie zoeken te helpen,

bijvoorbeeld door te zeggen of een bepaald document wel bestaat, of waar

het zich bevindt. 

Gedeeld beroepsgeheim: Als je gebonden bent door het beroepsgeheim,

kan je gegevens meedelen aan iemand anders die zelf ook gebonden is

door het beroepsgeheim. Het is belangrijk goed na te denken over de

gegevens die men doorgeeft. Ook in geval van gedeeld beroepsgeheim

dienen enkel de strikt noodzakelijke gegevens door gegeven te worden.

Pers: Als iemand van de pers je contacteert om het standpunt van het

bestuur te vernemen, dan verwijs je hem of haar naar de algemeen

directeur. 

Privé-persoon: Je bent volledig vrij om te publiceren, voordrachten te

houden of op een andere manier als privé-per soon derden te informeren

over de domeinen waarin je ervaring hebt opgebouwd.

Uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht

Discretie

Vanuit je functie zit je vaak op de eerste rij, zie je allerlei dingen en hoor je veel. 

Zorg er steeds voor dat je goed weet wat je vertrouwelijk moeten houden of

niet. Handel vanuit een gezond gevoel voor discretie en met respect voor de

persoonlijke levenssfeer. Twijfel je, vraag dan wat er van je verwacht wordt en

hou je eraan! De informatie waartoe je door je job toegang krijgt, benader je

discreet. Zorg er ook voor dat vertrouwelijke informatie veilig opgeborgen is bij

het verlaten van de werkplek. Als leidinggevende maak je jouw medewerkers

duidelijk wat vertrouwelijk is en wat niet. 

Deontologische code
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JA
NEEN → Raadpleeg je leidinggevende

JA 
NEEN → Raadpleeg je leidinggevende

JA → Raadpleeg je leidinggevende

NEEN 

JA → Raadpleeg je leidinggevende

NEEN

JA → Raadpleeg je leidinggevende

NEEN

Als je niet goed weet of je wel of niet mag doen, stel jezelf dan
onderstaande vragen

Zou je het achteraf durven om aan al jouw collega’s te vertellen wat je gedaan

hebt? 

Zou je fier zijn als jouw verhaal op de eerste bladzijde van de krant komt te

staan? 

Leidt het ontvangen van een klein geschenk tot een voorkeursbehandeling?

Twijfel je of het geschenk dat men je aanbiedt wel te aanvaarden is? 

Twijfel je of jouw gedrag/handelen wel Ok is? 

TEST JEZELF

info@oosterzele.be
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CONTACTPERSONEN

info@oosterzele.be

Borchert Beliën

Marijke De Meyer

Els François

Florence Schalm

Intern

Algemeen directeur

09 363 99 11 

Adjunct-algemeen directeur

09 363 88 93

Directeur GILO

09 363 76 73

HR-partner

09 363 99 39

Preventie-adviseur -

arbeidsgeneesheer (Securex)

Preventie-adviseur -

Extern

Martine Decleir

09 235 64 44

martine.decleir@securex.be

psycho-sociaal (Securex)

Rasia Seghers 

0800 10 059

raisa.seghers@securex.be

Deontologische code
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een hoger belang primeert op een lager belang

het algemeen belang primeert op het individueel belang

je mag geen individuele belangen behartigen onder het mom van het

algemeen belang

Aangifteplicht: Misbruiken en nalatigheden moeten gerapporteerd worden.

Het niet naleven van de aangifteplicht leidt tot medeplichtigheid en is

correctioneel strafbaar. Het principe van de aangifteplicht komt uit het

Wetboek van Strafvordering (artikel 29).

Algemeen belang: Handelt over dingen die voor veel mensen of veel gevallen

gelden. We hanteren volgende principes:

Belangeloosheid: Handelen zonder eigen voordeel te zoeken. Zo mag een

personeelslid geen giften of andere voor delen vragen of ontvangen.

Beroepsgeheim: Dit heeft betrekking op artikel 458 van het Strafwetboek en

op de bescherming van de privacy van de burgers. Het beroepsgeheim beperkt

het spreekrecht van de ambtenaar. Het overtreden van het beroepsgeheim is

correctioneel strafbaar.

Discretieplicht: Dit is een beperking van het spreekrecht. Je gaat discreet om

met feiten en documenten waarvan je als personeelslid door jouw functie

kennis hebt. De discretieplicht wordt ingesteld in het belang van de overheid

en de administratie zelf en heeft te maken met de beveiliging van het politiek

en bestuurlijk systeem.

 

Gehoorzaamheidsplicht: Dit principe is noodzakelijk om de organisatie/

administratie doeltreffend te laten functione ren. De weigering van een

ambtenaar om een opdracht uit te voeren die op wettige wijze is gegeven, kan

aanleiding geven tot een tuchtsanctie. De gehoorzaamheidsplicht wordt

beperkt door het legaliteitsbeginsel: enkel als de op dracht wettelijk is, moet ze

worden uitgevoerd.

WOORDENBOEK

info@oosterzele.be
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Geweld: elke feitelijkheid waarbij iemand psychisch of fysiek lastig gevallen,

bedreigd of aangevallen wordt

Pesterijen: elk onrechtmatig en terugkerend gedrag, buiten of binnen de

organisatie, in de vorm van gedragingen, woorden, bedreigingen,

handelingen, gebaren en eenzijdige geschriften, dat tot doel of gevolg heeft

de persoonlijk heid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit

van een persoon aan te tasten, of dat een bedreigende, vijandige,

beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.

Ongewenst seksueel gedrag: elke vorm van verbaal, niet-verbaal of

lichamelijk gedrag van seksuele aard waarvan degene die zich er schuldig

aan maakt, weet of zou moeten weten dat het afbreuk doet aan de

waardigheid van vrouwen en mannen op het werk.

Gereserveerdheid: Als personeelslid gebruik je jouw spreekrecht op een

evenwichtige en redelijke wijze. De gere serveerdheid gaat over hoe je als

personeelslid een opinie uit. De plicht tot gereserveerdheid of terug-

houdendheid beperkt dus in zekere zin het spreekrecht van het personeelslid.

Grensoverschrijdend gedrag: Dit is een verzamelnaam voor geweld,

pesterijen of ongewenst seksueel gedrag.

De procedure rond grensoverschrijdend gedrag werd opgenomen in het

arbeidsreglement.

Integriteit en integriteitsbeleid: Integriteit geeft de mate van

ongeschondenheid en onkreukbaarheid aan. Het is tegelijk een maatstaf of er

wordt gehandeld conform de waarden en normen van de organisatie,

neergeschreven in de deontologische code. Met een integriteitsbeleid worden

integriteitsrisico’s en verleidingen binnen de organisatie in kaart gebracht,

worden controlemaatregelen genomen en worden de medewerkers

ondersteund in het nemen van moreel verantwoorde beslissingen.

Legaliteitsbeginsel: Je handelt steeds binnen de wettelijke kaders die op het

ogenblik van de handeling van toepas sing zijn. De gehoorzaamheidsplicht

houdt op bij een bevel waarvan de uitvoering leidt tot het stellen van een

illegale of strafrechtelijk vervolgbare daad. 
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correcte behandeling

actieve dienstverlening

deugdelijke correspondentie

vlotte bereikbaarheid

doeltreffende algemene informatieverstrekking

goede uitvoeringspraktijk en administratieve nauwkeurigheid

zorgvuldige interne klachtenbehandeling

redelijke behandeltermijn

efficiënte coördinatie

respect voor de persoonlijke levenssfeer

Loyaliteit: Dit betekent trouw aan de organisatie en aan de doelstellingen die

de organisatie vooropstelt. De loyaliteit wordt bij ons gesymboliseerd in de

eedaflegging.

Objectiviteit: Objectief staat voor onpartijdig en onbevangen. Het betekent

ook dat een boodschap exact volgens de feiten wordt doorgegeven, zonder dat

er een persoonlijke mening in verwerkt is.

Professioneel handelen: Het deskundig, op een kwalitatief goede manier

uitoefenen van de functie; dit komt onder meer tot uitdrukking in een

zorgvuldige beoordeling van de individuele situatie van een gebruiker en

procedureel correct handelen.

Spreekrecht: Het recht om informatie of meningen prijs te geven aan derden

zonder dat je hiervoor een toestemming nodig hebt. Er zijn enkele principes

die dit spreekrecht beperken: het beroepsgeheim en de discretieplicht.

Vormingsrecht en vormingsplicht: Het principe van vormingsrecht en

vormingsplicht komt voor in de rechtspositie regeling. Het wil zeggen dat

personeelsleden het recht en de plicht hebben om deel te nemen aan

opleidingen en vormingsinitiatieven om de kwaliteit van de dienstverlening

van het bestuur en zijn/haar persoonlijke bijdrage daartoe op peil te houden en

te vergroten.

Zorgvuldigheidsnormen: Door de Vlaamse ombudsdienst werden tien

zorgvuldigheidsnormen vooropgesteld. Het naleven van deze zorgvuldigheids-

normen draagt bij tot een professionele en klantgerichte dienstverlening:
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