
 
 
 
 
 
 
 

Integriteitverklaring  
 
Definitie  
 
Met integriteit - of integer handelen - wordt bedoeld dat Alert Isolatie haar taken adequaat en zorgvuldig uitoefent, 
met inachtneming van de daarbij behorende verantwoordelijkheden en de geldende regels.  
 
Het personeel oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en 
ethische normen. Zij nemen de verantwoordelijkheid op zich voor hun eigen handelen en zijn hierbij aanspreekbaar 
op hun gedrag, en zullen elkaar hieromtrent ook aanspreken.  
 
Integer handelen betekent naast het afzien van fraude en corruptie ook klantgericht, fatsoenlijk en objectief zijn. 
Bij het uitvoeren van werkzaamheden zal worden gestreefd naar de meest haalbare effectiviteit en efficiëntie.  
 
 
Verklaring  
 
Alert Isolatie zal te allen tijde voorkomen dat er op wat voor wijze dan ook belangenverstrengeling zal optreden bij 
het verkrijgen en uitvoeren van haar werkzaamheden.  
 
Alert Isolatie gaat zorgvuldig om met persoonlijke of gevoelige informatie en waarborgt de volledige 
geheimhouding van dergelijke informatie.  
 
Alert Isolatie informeert anderen vanuit haar positie en deskundigheid over eventuele risico's inzake veiligheid en 
gezondheid.  
 
Alert Isolatie zal zorg dragen voor het op verantwoorde wijze omgaan met het milieu en zal de vigerende wetgeving 
in deze respecteren.  
 
Alert Isolatie zal aangeven wanneer er iets van haar wordt verlangd of verwacht dat naar haar oordeel niet integer 
zou zijn.  
 
Bij een conflict zal Alert Isolatie niet automatisch de kant van de sterkere partij kiezen, maar zal trachten het geheel 
te overzien en hier naar te handelen.  
 
Als er onverhoopt fouten worden gemaakt door haar personeel, dan zal dit op eigen initiatief van Alert Isolatie 
gemeld worden aan de opdrachtgever en zal actie worden ondernomen om eventuele schade zo veel mogelijk te 
beperken.  
 
 
Het personeel van Alert Isolatie zal worden gewezen op integer handelen met betrekking tot : 

• Misbruik maken van bevoegdheden, voorkennis of persoonlijke informatie. 

• Oneigenlijk beïnvloeding. 

• Het verrichten van nevenactiviteiten die niet verenigbaar zijn met hun functie. 

• Fraude, corruptie en omkoping. 

• Roddel en het achterwegen laten van sexuele intimidatie in wat voor vorm dan ook. 

• Zich houden aan de gemaakte afspraken. 
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