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1. Inleiding 
 
Samen vormen we ABGL en geven we inhoud aan onze kernwaarden: betrokken, toonaangevend, 
pragmatisch, respectvol en duurzaamheid. We nemen de verantwoordelijkheid naar onze 
medewerkers, opdrachtgevers en zakelijke partners om al onze activiteiten op ethische en integere 
wijze te verrichten. Iedere medewerker zien we als ambassadeur van ons bedrijf. 
 
Dit document ‘Huisregels ABGL’ geeft richting aan integer handelen en zet de wettelijke kaders neer. 
Onderwerpen die om concrete en precieze afspraken vragen zijn er in vastgelegd. Het document biedt 
binnen de eigen verantwoordelijkheid handvatten voor integer en transparant handelen. 
 
In de eerste vier hoofdstukken wordt aangegeven hoe we omgaan met elkaar, met klanten en relaties, 
met zakelijke en privébelangen, bedrijfseigendommen, informatie en veiligheid. In de laatste drie 
hoofdstukken staan de afspraken met betrekking tot verlof, declaraties, ziekte en je aanstelling bij 
ABGL centraal. 
 
 

2. Omgaan met elkaar 
 
In een goede sfeer samenwerken vinden we bij ABGL belangrijk. Met gezond verstand, open en 
respectvol met elkaar omgaan staat centraal. 
 
2.1 Fatsoen, respect en wettelijke regels – Omgangsvormen en -normen zijn te vinden in deze 

huisregels, de arbeidsovereenkomst, de beleidslijnen en in wettelijke regels. Eenieder dient 
daarvan op de hoogte te zijn en zich conform deze afspraken te gedragen. We werken 
respectvol met elkaar samen, zijn geïnteresseerd in elkaar en geven opbouwend onze mening 
met ruimte voor eigen standpunten en ideeën. 

 
2.2 Ongewenste omgangsvormen – Wij onthouden ons van ongewenste omgangsvormen. 

Daaronder valt elke vorm van gedrag dat verbaal, non-verbaal of fysiek de persoonlijke 
integriteit van de ander aantast. Hieronder vallen onder andere: pesterijen, discriminatie, 
seksuele intimidatie, racisme, agressie en geweld. Het vestigen van gezag of populariteit ten 
koste van een ander is uit den boze. 

 
 

3. Scheiding zakelijke en privébelangen 
 
We zijn ons bewust van de scheiding privé en werk en houden belangen op deze twee domeinen op 
integere maar niet rigide wijze gescheiden. 
 
3.1 Omgaan met zakenpartners – ABGL doet op een eerlijke manier zaken. Onze privébelangen 

laten we nooit meewegen in zakelijke contacten. Wij zorgen ervoor dat we in ons werk 
onafhankelijk blijven. Wij betrachten terughoudendheid bij het geven en ontvangen van 
relatiegeschenken en overleggen hierover met het management. We zijn ons er altijd van 
bewust dat we ABGL vertegenwoordigen en nemen een eerlijke, representatieve en 
betrouwbare houding aan. 

 
3.2 Zakelijk onafhankelijk – In zakelijke contacten handelen we altijd onafhankelijk en 

professioneel vanuit het belang van ABGL. Iedere schijn van aantasting van deze 
onafhankelijkheid en professionaliteit vermijden we. Het is verboden om zakelijke relaties te 
gebruiken voor privébelangen. We zien af van privé transacties met relaties van ABGL als 
daardoor de schijn van ongeoorloofde beïnvloeding kan ontstaan. 

 
3.3 Nevenfuncties – Voor het aanvaarden van nevenfuncties vraag je schriftelijk toestemming aan 

het management. Het is niet toegestaan nevenfuncties te aanvaarden die een goede 
uitoefening van je werk belemmeren. Elke mogelijke schijn van aantasting van 
onafhankelijkheid moet vermeden worden. Als een nevenfunctie de belangen van ABGL kan 
schaden zien we hier van af. 
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4. Omgaan met informatie 
 
Wij gaan zorgvuldig en integer om met informatie en gegevens die wij als organisatie gebruiken. De 
gegevens die wij vanuit onze functie verstrekken zijn vertrouwelijk. Wij behandelen informatie van 
collega’s of derden eveneens als zodanig. Klant- en personeelsgegevens mogen nooit openbaar 
gemaakt worden. Informatie (voorsprong) misbruiken we nooit, niet voor zakelijke en niet voor 
privédoeleinden. 
 
4.1 Geheimhouding bedrijfs- en persoonsgegevens – We maken altijd goede belangenafwegingen 

voordat informatie over ABGL verspreid of gedeeld wordt. Informatie wordt alleen verstrekt 
aan degene voor wie die bestemd is en we dragen er zorg voor dat gegevens niet op 
ongewenste plekken of bij ongewenste personen terechtkomen. Dit is conform het 
geheimhoudingsbeding in het arbeidsovereenkomst. ABGL heeft als werkgever 
geheimhoudingsplicht waar het gaat om informatie in de persoonlijke levenssfeer van haar 
medewerkers. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) regelt dit. 

 
4.2 Informatie vertrouwelijk behandelen – Wij zijn verplicht om op de werkplek zorgvuldig met 

papieren en digitale informatie om te gaan. We houden onze wachtwoorden geheim en we 
vergrendelen onze computer. We gaan zorgvuldig met informatiedragers om. Na 
bijeenkomsten en vergaderingen laten we geen informatie achter op papier, whiteboards, flip-
overs, desktops en dergelijke. Wanneer je documenten print haal je deze direct op bij de 
printer. 

 
4.3 Verlies, vernietiging of beschadiging melden – We zijn verplicht om verlies, vernietiging of 

beschadiging van bedrijfsinformatie en informatiedragers zoals laptop, tablet en smartphone 
direct te melden bij het management. 

 
 

5. Omgaan met bedrijfseigendommen 
 
We gebruiken bedrijfsmiddelen van ABGL voor ons werk. We gaan zorgvuldig met deze middelen om 
en gebruiken ze niet voor privé doeleinden tenzij ze passen binnen de gedragscode. We maken geen 
misbruik van de toegang tot klantgegevens. 
 
5.1 Telefoongebruik – Indien er sprake is van verstrekking van mobiele telefoons door ABGL zijn 

deze bedoeld voor zakelijk gebruik. Wij beperken het privégebruik daarvan tot de hoogst 
noodzakelijke gesprekken en sms-berichten. Het management bepaalt of en voor welk doel 
het gebruik van de mobiele telefoon in het buitenland toegestaan is. 

 
5.2 Gebruik e-mail en internet – Wij maken met onze apparatuur van ABGL alleen voor zakelijke 

doeleinden gebruik van e-mail. Privégebruik is alleen toegestaan indien het strikt noodzakelijk 
is. Wij drukken ons in e-mails altijd professioneel uit. Iedere vorm van aanstootgevende tekst 
is verboden. ABGL blokkeert in beginsel geen websites en gaat uit van verantwoord gebruik 
bij de medewerkers. 

 
5.3 Sociale media – Sociale media bieden kansen om ABGL voor het voetlicht te brengen en haar 

imago te vergroten. Hierbij ondersteunt ABGL de open dialoog. ABGL juicht het toe als 
medewerkers voor onderwerpen die ABGL aangaan actief zijn op sociale media. Uiteraard 
wordt geen vertrouwelijke en bezwarende informatie over ABGL en haar medewerkers 
gedeeld. 

 
5.4 Verhalen van schade bij beschadiging, verlies of diefstal van bedrijfsmiddelen – Als schade 

aan of diefstal of verlies van een of meer bedrijfseigendommen het gevolg is van opzet of 
bewuste roekeloosheid, heeft ABGL het recht de ontstane schade op de medewerker te 
verhalen. 
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6. Verlof 
 
Het aantal vakantiedagen staat vermeld in je arbeidsovereenkomst. Het vakantiejaar valt samen met 
het kalenderjaar. Werknemers die in de loop van het vakantiejaar in dienst treden of de dienst 
verlaten, hebben voor dat jaar recht op een evenredig deel van het aantal vakantiedagen. 
 
6.1 Opnemen verlof – Verlof opnemen gebeurt in overleg en wordt tijdig aangevraagd bij de 

officemanager van ABGL. De continuïteit van een uit te voeren project mag echter nooit in 
gevaar komen. Bij een fulltime dienstverband kunnen in overleg maximaal 5 vakantiedagen 
meegenomen worden naar een volgend jaar. Deze dienen dan voor 1 april van dat jaar 
opgenomen te worden. 

 
6.2 Zorgverlof – Kortdurend en langdurend zorgverlof is vastgelegd in de Wet arbeid en zorg. 

ABGL volgt de daarin opgenomen bepalingen. Zorgverlof kan geweigerd worden bij aanvraag 
als het bedrijfsbelang in het gedrang komt. 

 
6.3 Onbetaald verlof – Onbetaald verlof kan na goedkeuring van het management worden 

gegeven, tenzij bedrijfsbelangen van ABGL onder druk komen te staan. Tijdens de 
verlofperiode vindt geen uitbetaling plaats van salaris en eventuele onkostenvergoedingen. De 
vakantietoeslag en gratificatie worden herrekend. 

 
 

7. Urenverantwoording 
 
ABGL is een bedrijf dat haar dienstverlening door middel van uren facturering aan haar 
opdrachtgevers in rekening brengt. Urenregistratie is dan ook een essentiële schakel in de facturering 
en in ons bedrijfsresultaat. Uren moeten daarom op eenduidige wijze geregistreerd worden. 
 
7.1 Werkurenbriefjes – Bij detachering of interim-opdrachten worden gewerkte uren op door ons 

verstrekte declaratieformulieren doorgegeven. De urenregistraties worden per maand ingevuld 
en dienen uiterlijk de eerste werkdag van de nieuwe maand bij het management/ financiële 
afdeling te worden ingeleverd. Niet of te laat inleveren van de urenregistratie kan gevolgen 
hebben voor de salarisbetaling. 

 
7,2 Declaraties – Declaraties worden uiterlijk op de eerstvolgende werkdag van de nieuwe maand 

ingediend met een declaratieformulier.  
 
7.3 Uitbetaling salaris – Het in de arbeidsovereenkomst overeengekomen salaris zal aan het eind 

van de maand worden uitbetaald. Getracht zal worden dit maandelijks rond de 22e te storten. 
Er worden geen voorschotten op het salaris gegeven. Eerdere betalingen zijn tevens niet 
mogelijk. 

 
 
8. Ziek 
 
Bij ABGL werken we in geval van ziekte op onderstaande wijze. 
 
8.1 Ziek en hersteld melden – Een ziekmelding dient voor 9:00 uur ’s ochtends plaats te vinden. 

Dit doe je persoonlijk en kan telefonisch bij de officemanager van ABGL op telefoonnummer 
013-4634069. Geef bij de ziekmelding het verblijfadres aan. Bij detachering of een interim- 
opdracht is ziekmelding bij de opdrachtgever verplicht. In verband met het recht op 
loondoorbetaling of een uitkering van de Ziektewet is het belangrijk dat de melding op de 
eerste ziektedag plaatsvindt. Herstel wordt de eerstvolgende werkdag gemeld bij de 
officemanager van ABGL. 
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8.2 Ziek tijdens vakantie – Bij ziekte tijdens vakantie wordt dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval 

binnen 2 werkdagen, doorgegeven onder vermelding van het vakantieadres. Na terugkeer 
moet een medische verklaring van een arts overlegd worden aan de arbodienst. De duur, aard 
en behandeling van de arbeidsongeschiktheid staan daarin vermeld. Op basis van deze 
verklaring adviseert de arbodienst aan de werkgever over teruggave van vakantiedagen. 
Tijdens een ziekteperiode met vakantie gaan kan indien er een ‘verklaring van geen bezwaar’ 
van de arbodienst is afgegeven. 


