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Zo gaan we met elkaar om 

      
 

Integer handelen gaat vooral om de cultuur van de organisatie en de houding en het gedrag van onze 

medewerkers. Het is met name een kwestie van normen en waarden en niet zozeer te vatten in regels en 

procedures. Over het algemeen voelt iedere medewerker best aan wat ‘integer handelen’ betekent. Toch 

zijn er best wat situaties waarin het fijn is om wat meer duidelijkheid en eenduidigheid te hebben. 

Antares heeft daarom een aantal leidende principes bepaald, die je helpen om een goede afweging te 

maken tussen de verschillende belangen. Deze principes gelden voor iedereen in de organisatie, inclusief 

raad van commissarissen. Ook geldt de gedragscode voor personen die namens Antares werken of 

Antares vertegenwoordigen.  

 

Leidende principes 

      
 

 We behandelen mensen op een eerlijke manier 

We baseren ons daarbij op het principe van non-discriminatie. Dat geldt voor collega’s 

onderling, maar ook voor klanten of externe relaties.  

• We zijn altijd vriendelijk, beleefd, eerlijk en respectvol  

• We respecteren elkaars verschillen en verplaatsen ons in de ander. Ook buiten werktijd 

• We zorgen ervoor dat intimidatie, in welke vorm dan ook, niet plaatsvindt. We 

vermijden situaties die als ongepast kunnen worden ervaren 

• We spreken elkaar aan én we zijn aanspreekbaar op ons gedrag 

• We maken gebruik van de speak-up-meldregeling als we discriminatie of intimidatie op 

de werkplek of een andere mogelijke overtreding van deze gedragscode constateren of 

vermoeden.  

 

 

 

 We gaan vertrouwelijk om met informatie 

Als medewerker van Antares beschikken we soms over informatie, die niet is bestemd voor 

relaties buiten de organisatie.  

• We hebben een geheimhoudingsplicht 

• We geven géén informatie aan derden die Antares als vertrouwelijk heeft aangemerkt of 

waarvan we kunnen verwachten dat dit zo is 

• We verschaffen alleen informatie aan derden als dat relevant is voor onze 

werkzaamheden, het past binnen het kaders van de AVG en het in het belang is van 

Antares en zijn klanten. Dus niet om hier zelf persoonlijk voordeel uit te halen 

• We handelen altijd conform ons privacy- en informatiebeveiligingsbeleid.  
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 We zorgen dat er geen belangenverstrengeling is 

Dat geldt voor relaties met leveranciers en (samenwerkings)partners, maar ook voor 

nevenfuncties die nadelig kunnen zijn voor Antares.  

• We zorgen dat er geen verplichtingen ontstaan of worden gevoeld in de werkrelatie met 

derden. We kunnen dus néé zeggen als het néé moet zijn 

• We gaan niet in op aanbiedingen of nemen geschenken aan waardoor dit niet meer 

mogelijk is 

• We aanvaarden daarom alleen geschenken of attenties die we kunnen zien als 

beleefdheden en die in relatie staan tot wat we doen. Geschenken die 

buitenproportioneel zijn – niet alleen qua geldwaarde, maar ook qua gevoelswaarde -  

accepteren we niet. Dat bespreken we in ons team 

• We accepteren geen aanbiedingen of kortingen die gunstiger zijn dan die algemeen 

gelden voor consumenten 

• We houden rekening met de fase waarin het zakelijk contact op dat moment verkeert. 

We gaan dus bijvoorbeeld nooit in op aanbiedingen tijdens een onderhandelingsproces 

• We overleggen met onze collega’s en manager open en eerlijk over aanbiedingen van 

derden 

• We zorgen dat de persoonlijke binding niet te sterk is. Dit kan een objectieve 

benadering immers in de weg staan 

• Als we merken dat leveranciers niet integer handelen, dan melden we dat bij onze 

manager 

• Wil je optreden als ambassadeur namens Antares, dan kan dat; graag zelfs. Dit mag 

echter niet in strijd zijn met de belangen van Antares. Als ambassadeur zetten we ons 

honderd procent in om het ambassadeurswerk kwalitatief op een hoog niveau te 

verrichten  

• We mogen gerust nevenfuncties aanvaarden, zolang deze niet in strijd zijn met ons 

werk bij Antares. Ook mag het werk bij Antares hier niet onder lijden. We overleggen 

altijd even met onze manager over nevenfuncties 

• We voeren géén werkzaamheden uit voor een leverancier waarmee Antares zaken doet 

• We betrekken onze manager bij uitnodigingen voor excursies, beurzen, 

activiteiten/bijeenkomsten of feestjes  

• Bij twijfel overleggen we met onze manager.  

 

 

 

 We gebruiken bedrijfseigendommen waarvoor ze bedoeld zijn 

We hebben bedrijfseigendommen in ons bezit om onze taken goed uit te voeren. Een aantal 

middelen (laptops, telefoons) mogen we ook (beperkt) privé gebruiken. Andere middelen 

(bedrijfsbussen, wagenpark) mogen niet privé gebruikt worden.  

• We houden ons aan de afspraken en regelingen die bij Antares actueel zijn. De 

gedragscode gebruik bedrijfsmiddelen IT & internet voorziet in de specifieke afspraken 

rondom IT-apparatuur en software 

• We nemen de gebruikersinstructies in acht, die van tijd tot tijd kunnen wisselen 

• We gebruiken bedrijfsmiddelen alleen privé als dat niet storend is voor de dagelijkse 

werkzaamheden en niet onnodig belastend voor de apparatuur 

• We mogen op beperkte schaal kopiëren/printen voor privégebruik; bij grotere 

hoeveelheden overleggen we met onze manager en betalen we hiervoor een vergoeding 

• We gaan verantwoord om met de (geld)middelen van Antares 

• We zorgen dat onkosten die we voor Antares maken doelmatig en functioneel zijn, 

voortvloeiend uit de eigen functie 

• We sluiten géén persoonlijke leningen of garanties (borgstellingen) af bij Antares  

• We overleggen met onze manager als we bij wijze van uitzondering 

bedrijfseigendommen tijdelijk privé willen gebruiken.  
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 We houden ons aan (interne) afspraken en beleid 

Het spreekt voor zich dat we ons houden aan de wet. Daarnaast houden we ons aan het 

beleid, de (interne) afspraken en de regelingen die bij Antares van kracht zijn voor de 

verschillende processen. Een aantal belangrijke regelingen zijn hieronder beschreven:   

• In het ondernemingsplan 2021-2024 beschrijven we ons DNA aan de hand van onze 

kernwaarden dichtbij, verbonden en authentiek (zo zijn we) én de werkafspraken (zo 

werken we)  

• In de procuratieregeling van Antares staat beschreven welke (financiële) 

bevoegdheden welke functionarissen (de procuratiehouders) uitoefenen en wie Antares 

daarbij vertegenwoordigt 

• In de gedragscode gebruik bedrijfsmiddelen IT & internet zijn de gedragsregels 

beschreven rondom het gebruik van laptops, telefoons et cetera.  

• In het informatiebeveiligingsbeleid staat de gang van zaken beschreven rondom de 

beveiliging van informatie en wat te doen als de veiligheid van informatie in het geding 

komt 

• In de speak-up-meldregeling staat beschreven wat je kunt doen en bij wie je terecht 

kunt bij (vermoedens van) overtreding van de gedragscode, in welke vorm dan ook. We 

kunnen hiervoor ook gebruik maken van een extern vertrouwenspersoon.  

• In het inkoopbeleid staat op welke manier we omgaan met (nieuwe) aanbestedingen 

en partnerschappen.  

• In het privacybeleid zijn alle regels conform de AVG vastgelegd.  

• In het toewijzingsbeleid voor medewerkers is de werkwijze vastgelegd voor 

medewerkers en/of familieleden die een woning van Antares willen huren of kopen 

• In het personeelshandboek zijn de afspraken rondom personele aangelegenheden 

gebundeld (denk aan verlof, verzuim, arbeidsvoorwaarden, pensioen, opleidingen en 

persoonlijke ontwikkeling). 

 

 

 

Tot slot 

      
 

In deze gedragscode staat niet precies wat wel en niet mag. We vertrouwen erop dat we dat zelf kunnen 

inschatten en verantwoordelijkheid nemen voor onze keuzes. Bij twijfel of zorgen gaan we in gesprek met 

onze manager. Want vergeet niet dat overtreding van onze gedragscode ernstige gevolgen kan hebben 

voor Antares én voor onszelf. Dat geldt ook voor situaties die niet letterlijk zijn beschreven in deze code, 

maar waarvan we op basis van gezond verstand kunnen inschatten dat die in strijd zijn met onze 

leidende principes. En dat geldt ook wanneer we een oogje dichtknijpen als we weten dat een collega in 

overtreding is.  

Afhankelijk van de (imago)schade die de overtreding met zich meebrengt, kunnen we hiervoor 

aansprakelijk worden gesteld. Bij overtreding kunnen (arbeidsrechtelijke) maatregelen worden genomen. 

De directeur-bestuurder neemt het besluit hierover.  

Als samensturende organisatie vertrouwen we erop dat we ons verantwoordelijk voelen voor ons eigen 

gedrag en de impact hiervan. Als we met zijn allen ons gezond verstand gebruiken, komen we een heel 

eind in de goede richting!  

 

 

5 

Vastgesteld door de directeur-bestuurder op: 2 november 2021 

Vastgesteld door de raad van commissarissen op: 30 november 2021 


