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Inleiding

Wat kan wel en wat kan niet? Wat mag wel en wat mag niet?
De spelregels en verplichtingen die bij Enexis gelden, zijn in verschillende documenten ondergebracht.  

Omdat deze documenten door de tijd heen in aantal zo talrijk zijn geworden, zijn de belangrijkste 

gedragsregels in de Gedragswijzer samengevat. Deze is opgesteld voor alle medewerkers van Enexis.  

Respect voor elkaar, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen de basis van deze Gedragswijzer. Ook 

compliant en maatschappelijk verantwoord handelen staat daarbij centraal. 

Doel van de Gedragswijzer is om je per onderwerp inzicht te geven in de van toepassing zijn de gedrag-

gerelateerde regelingen. Hiermee worden de inhoudelijke regelingen beter toegankelijk en daardoor beter 

naleefbaar. Kort gezegd komt het er op neer dat dit document je helpt met het naleven van alle geldende 

regels binnen Enexis.

Deze Gedragswijzer is niet vrijblijvend. Overtreding van de inhoud van de in deze Gedragswijzer beschreven

regelingen en de geest daarvan kunnen consequenties hebben. 

Gedragsregels zijn niet altijd “zwart/wit”. Handel bij twijfel zoveel mogelijk in de geest van de geldende 

regelingen en deze Gedragswijzer. Mocht je er in bepaalde situaties niet uitkomen, bespreek dit dan met  

je collega’s, met je leidinggevende of breng een bepaald dilemma in het werkoverleg van de afdeling te sprake.

Achterin deze Gedragswijzer tref je een overzicht aan van de regelingen die in deze Gedragswijzer 

beschreven zijn. In de digitale versie van deze gedragswijzer kun je per onderwerp naar de betreffende 

regeling doorklikken, als je via VPN verbonden bent met het netwerk. De Gedragswijzer wordt regelmatig 

geactualiseerd. De meest actuele versie kun je downloaden via het HR Infohuis op X-net.
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1. Integriteit

1.1  Kernwaarden Enexis
Als medewerkers van Enexis passen we in ons werk de kernwaarden van Enexis toe: we werken samen, 

slagvaardig, toekomstgericht en verantwoordelijk. Dit geeft ons zowel naar elkaar als naar buiten toe houvast 

bij het uitvoeren van ons werk. Aan de hand van de kernwaarden maken we concrete afspraken met elkaar 

over wat we in ons dagelijks werk doen en hoe we dit doen. We gebruiken onze kernwaarden bij het maken 

van keuzes in lastige situaties. En als iets een keer wat minder gaat, bieden de kernwaarden ons houvast 

om elkaar daarop bij te sturen en aan te spreken. Wij hebben als netbeheerder een maatschappelijke 

taak: we zorgen voor een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam netwerk. Daarbij hebben we een extra 

verantwoordelijkheid richting onze klant. Want die kan niet voor ons kiezen. Daarom willen we ons werk  

zo goed doen dat de klant zegt: ‘Als ik kon kiezen, koos ik voor Enexis. 

1.2 Relaties en belangenverstrengeling
Er zijn nogal wat medewerkers van Enexis die bij hun werk veelvuldig contacten hebben met externe partijen, 

zoals leveranciers (bijvoorbeeld aannemers), overheden, instanties, klanten en belangengroepen. Ben jij een  

van die collega’s? Dan wordt van je verwacht dat je ook in de omgang met deze externe relaties op een 

integere wijze handelt. De onderstaande basisprincipes helpen daarbij:

     Voorkom beïnvloeding. Het aannemen van een relatiegeschenk dat zou kunnen leiden tot het begunstigen 

van een externe relatie is niet toegestaan. Ook de schijn van beïnvloeding dien je te vermijden.

     Voorkom afhankelijkheid. Dit geldt in het bijzonder voor externe partijen die betrokken zijn bij acquisities  

of aanbestedingen gericht op Enexis.

Uiteraard is het van belang dat er sprake is van een juiste verhouding tussen de waarde van een relatiegeschenk 

en de relatie met de betreffende externe partij. Mocht je twijfelen, bespreek het dan met je leidinggevende.

Aannemen van attenties
Op basis van de genoemde uitgangspunten mag je per jaar van een externe partij een attentie aannemen 

van maximaal € 50,-. Van externe partijen die betrokken zijn bij acquisities of aanbestedingen gericht op 

Enexis mag je geen attenties aannemen. Als je een attentie wilt weigeren, kun je gebruik maken van een 

voorbeeldbrief in het HR Infohuis op X-net.

De praktijk

John krijgt van zijn contacten wel eens een relatiegeschenk, bijvoorbeeld 

een flesje wijn of een gadget. Hoewel hij niet altijd weet hoe duur het is, 

kan hij wel een inschatting maken. Als iets duurder lijkt dan € 50,- dan kan 

hij het op een vriendelijke manier weigeren. Als John vaker per jaar van 

dezelfde contacten een geschenk ontvangt, dan komt er ook een moment 

dat bij elkaar opgeteld het meer wordt dan € 50,-. Je kunt je voorstellen 

dat er op die manier ook de schijn van afhankelijkheid kan ontstaan.

Bijwonen van evenementen (waaronder sportwedstrijden)
Binnen de genoemde uitgangspunten mag je op uitnodiging van externe partijen ook best kosteloos 

relatie(marketing)gerichte evenementen bijwonen. Voorwaarde daarbij is wel dat het evenement zich beperkt 
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tot één dag. Meerdaagse evenementen met hotelovernachtingen mogen dus niet worden geaccepteerd.  

Bij een buitenlands evenement heb je toestemming van je direct leidinggevende nodig. Per externe partij  

mag je per jaar één keer een uitnodiging accepteren.

Als je wordt uitgenodigd door een leverancier, dan is vereist dat het gaat om een bestaande relatie van 

Enexis waarmee je uit hoofde van je functie contact hebt. Ga je in op een uitnodiging, meld dit dan even bij 

je leidinggevende. Zorg er ook voor dat jij (of je leidinggevende) tevens de afdeling Inkoop informeert over 

je deelname via een mail aan de inkoper die jouw afdeling ondersteunt. Inkoop kan dan op basis van andere 

gegevens beoordelen of de ene leverancier niet teveel invloed uitoefent ten opzichte van andere.

De praktijk

Esther wordt uitgenodigd door een leverancier om een voetbalwedstrijd 

bij te wonen tussen PSV en Ajax. De externe relatie heeft een luxe skybox 

in het stadion van PSV. Esther mag de uitnodiging aannemen en meldt het 

even bij haar leidinggevende en de inkoper van haar afdeling.

De externe contacten van Marco zijn gefuseerd met een ander bedrijf. 

Naar aanleiding daarvan is hij uitgenodigd voor een bijeenkomst in 

Rotterdam, krijgt hij een rondleiding in de Rotterdamse haven, een 

overnachting in een luxehotel met een 3-gangen diner en de volgende 

dag een rondleiding op het stoomschip Rotterdam. Deze meerdaagse 

uitnodiging wijst hij vriendelijk af. Hij gebruikt hiervoor de voorbeeldbrief 

die op X-net staat. 

1.3 Nevenwerkzaamheden
Het kan zijn dat je naast je werk andere werkzaamheden uitvoert of uit wilt gaan voeren. Enexis vindt 

dat nevenwerkzaamheden een waardevolle aanvulling kunnen zijn op jouw dagelijkse werkzaamheden en 

staat hier positief tegenover. Bij je leidinggevende vraag je toestemming voor deze werkzaamheden. Is je 

leidinggevende akkoord, dan maak je samen afspraken en die worden schriftelijk vastgelegd en opgenomen in 

je personeelsdossier. Op het HR infohuis vind je onder nevenwerkzaamheden hiervoor een handig formulier.

De praktijk

Bob heeft, naast zijn werk als uitvoerder bij Enexis, een eigen bedrijfje in 

het ontwikkelen van apps. Hij heeft dit besproken met zijn leidinggevende. 

Samen hebben ze hierover afspraken gemaakt. Deze hebben ze ingevuld 

op het formulier en laten toevoegen aan zijn personeelsdossier.
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Voor een goede uitvoering van het werk staan je als medewerker van Enexis diverse bedrijfsmiddelen en 

materialen ter beschikking. Vanuit je vakmanschap (professionele verantwoordelijkheid) ga je hier zorgvuldig 

mee om. Het is in principe niet toegestaan deze middelen en materialen voor privédoeleinden te gebruiken, 

tenzij hiervoor andere afspraken gelden. 

2.1 Privégebruik telefoon, e-mail en internet

Telefoon (smartphone en GSM)
Als je vanwege je functie een smartphone of GSM nodig hebt, dan stelt Enexis jou deze in bruikleen ter 

beschikking. Je mag hier ook privé gebruik van maken, als dit met mate gebeurt en als het je dagelijkse 

werkzaamheden niet verstoort. In het HR Infohuis vind je informatie over de eventuele eigen bijdrage  

en eigendomsoverdracht.

De praktijk

Sander heeft een smartphone gekregen van zijn leidinggevende. Hij is 

vaak op pad voor zijn werk en het is belangrijk dat hij bereikbaar is. Als het 

even kan gaat hij graag na het werk fietsen met zijn wielrenclubje. Om af 

te spreken belt hij zijn vrienden gemiddeld twee keer per week met zijn 

mobiele telefoon of stuurt hij ze een whatsapp. Dat mag. 

Om te weten of het goed weer is om te fietsen, heeft Sander zich 

geabonneerd op een SMS service: WEER AAN. Met deze service ontvangt 

hij elke dag om 8.00 uur en om 16.00 uur een weersberichtje. De kosten 

hiervoor zijn € 0,40 per bericht. Dit is niet toegestaan.

Als je belt vanuit de auto, bel dan in elk geval handsfree. Het voeren van een conference call is niet veilig en 

dus niet toegestaan. Dat geldt ook voor het anders gebruiken van de smartphone dan om te bellen of lezen 

van stukken of een krant tijdens het rijden. Uitgangspunt is tenslotte: “ik werk veilig of ik werk niet!”

E-mail
E-mail is bedoeld voor zakelijk gebruik voor Enexis. Beperkt privégebruik van e-mail is toegestaan, als dat je 

dagelijks werk niet verstoort. In alle e-mails verzonden vanaf je Enexis-adres ben je professioneel, beleefd en 

integer. De goede naam van Enexis mag uiteraard ook via e-mail niet in diskrediet worden gebracht. Voor het 

ondertekenen van je e-mailbericht gebruiken we (in ieder geval extern) de standaard handtekening van Enexis.

Wat mag niet? Het is niet toegestaan om ongeautoriseerd bedrijfsinformatie door te geven, kettingbrieven of 

anonieme berichten te versturen. Datzelfde geldt voor het bewust versturen of ontvangen van virussen (en 

andere vormen van ‘malware’). Uiteraard val je geen andere mensen lastig en doe je ook geen illegale aankopen. 

Respecteer de privacy van klanten en medewerkers. 

2. Omgang bedrijfseigendommen
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De praktijk

Harrie werkt op een afdeling waar de collega’s heel vriendschappelijk met 

elkaar omgaan. Regelmatig sturen ze mails aan elkaar door met bijvoorbeeld 

grappige foto’s en filmpjes. Ook sturen ze een soort van kettingbrieven rond 

waarin ze elkaar bijvoorbeeld veel geluk toewensen. De foto’s en filmpjes 

zijn soms zo groot dat de inbox van Harrie heel vaak vol zit. Daarom slaat hij 

ze meestal in een persoonlijke map op de H-schijf op.

Kettingbrieven zijn niet toegestaan, ze vertragen het netwerk. Foto’s, filmpjes 

en muziek zijn alleen toegestaan als deze voor je functie noodzakelijk zijn. 

Foto’s en filmpjes leggen een groot beslag op de opslagcapaciteit van het 

systeem en verstoren een betrouwbare werking. Niet alleen de computer zelf, 

ook het netwerk van Enexis wordt hierdoor vervuild en vertraagd. Mocht je 

persoonlijke documenten willen bewaren, dan kan je deze op de lokale D-schijf 

opslaan. Hiervan maakt Enexis geen back-up en deze belast het netwerk niet. 

Internetgebruik
Ook internet is bedoeld voor zakelijk gebruik en ook hiervoor geldt dat beperkt privégebruik is toegestaan 

als het je dagelijks werk niet verstoort. Daarnaast zijn een aantal dingen niet toegestaan. Je mag bijvoorbeeld 

geen websites bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal  

bevatten. Veel van deze sites worden geblokkeerd en het internetgebruik wordt gemonitord. Je mag ook 

geen illegale software downloaden of software installeren die de beveiliging kan omzeilen. Uiteraard houd 

je je aan de wet en handel je ethisch. Meld incidenten zoals virussen meteen bij de KPN helpdesk via het 

telefoonnummer 74444 (088-857 44 44).

De praktijk

Hoewel iedereen weet dat je op de laptop en smartphone van Enexis 

geen sites mag bezoeken die pornografisch zijn of op andere wijze 

aanstootgevend, gebeurt het toch soms. Wat velen niet weten is dat 

door Enexis achterhaald kan worden of je op ongeautoriseerde sites hebt 

gesurft. Als om een bepaalde reden bijvoorbeeld een gericht onderzoek 

wordt ingesteld naar het gedrag van een medewerker die in opspraak is 

geraakt, kan de werkgever ook hiernaar onderzoek doen.
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2.2 Omgaan met bedrijfsmiddelen en -materialen

Bedrijfsmiddelen
Enexis stelt bedrijfsmiddelen ter beschikking aan medewerkers. Welke middelen je krijgt, is afhankelijk van je 

functie. Bij bedrijfsmiddelen kun je denken aan bedrijfskleding, bedrijfsauto, gereedschap, zegels, zegeltangen, 

sleutels, toegangspassen, telefoon en laptop. Dit geldt ook voor financiële middelen zoals rekeningen, geld en 

creditcards. Op basis van je vakmanschap en verantwoordelijkheid ga je als een goed huisvader om met deze 

middelen. 

Voor een aantal bedrijfsmiddelen is het ook belangrijk dat ze op een juiste wijze worden gebruikt, beheerd of 

worden ingeleverd. Als zegels, zegeltangen of bedrijfskleding in verkeerde handen belanden, dan kan dat grote 

gevolgen hebben. Zorg dus dat je weet wat er van je wordt verwacht.  

Van een aantal zaken, zoals gereedschap en de bus, is afgesproken dat je deze niet privé mag gebruiken. 

Als er bedrijfsmiddelen zijn die je wel privé mag gebruiken, maak dan goede afspraken met elkaar en met je 

leidinggevende. Als iets stuk gaat, dan geef je dat door aan je leidinggevende en regel je zelf dat het hersteld 

of vervangen wordt. Belangrijk is dat je bij twijfel altijd even overlegt met een collega of je leidinggevende.

De praktijk

De afdeling fraudebestrijding krijgt een telefoontje van de politie. De 

agent laat de fraude-inspecteur weten dat in een wietplantage werkkleding 

van Enexis is gevonden. Intern onderzoek wijst uit dat de kleding van 

Tim afkomstig is. Tim wordt hierop aangesproken en schrikt zich een 

ongeluk als hem wordt verteld dat ontslag overwogen wordt, als blijkt 

dat hij betrokken is bij de wietplantage. Tim vertelt dat zijn Enexis-jas 

twee maanden geleden uit zijn bedrijfswagen was gestolen, toen hij 

tijdens de lunch was vergeten zijn wagen af te sluiten. Hij had dit niet 

doorgegeven aan zijn leidinggevende, omdat hij zich schaamde voor zijn 

vergeetachtigheid.

Aan medewerkers die op kantoor werken stelt Enexis onder meer print- en kopieermachines ter beschikking. 

Ook hiervoor geldt dat verwacht wordt dat je hier integer mee omgaat. Wees open als je iets privé wil  

printen of kopiëren en maak afspraken met je leidinggevende over wat wel en niet toelaatbaar is. Als het voor 

je werk noodzakelijk is om thuis te printen, maak ook dan afspraken met je leidinggevende over het papier.  

De algemene afspraak is dat je het zelf koopt en vervolgens declareert.

Werkplekken
Enexis werkt met flexplekken. Dit houdt in dat iedere medewerker op elke werkplek mag werken. Als je de 

werkplek opruimt voordat je weggaat, dat kan een collega de werkplek ook gebruiken.

Laptop
Als door Enexis een laptop of tablet aan jou ter beschikking is gesteld, ben je verplicht om hiermee zorgvuldig 

om te gaan. Dit geldt voor het gebruik en de bewaring ervan. Dit betekent dat je bijvoorbeeld je laptop 
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vergrendelt als je een werkplek tijdelijk verlaat. Aan het einde van de werkdag dien je een laptop, als deze  

op het werk wordt achtergelaten, in een afgesloten kast op te bergen. Neem je een laptop mee naar huis, 

dan moet je er tijdens het vervoer voor zorgen dat deze uit het zicht van derden wordt opgeborgen. Vermijd 

bijvoorbeeld situaties waarbij een laptop zonder toezicht in een afgesloten auto wordt opgeborgen. 

Vermissing van de laptop dient gemeld te worden bij de afdeling ICT. Zij kunnen dan samen met jou bepalen 

of er waardevolle informatie op die laptop stond.

De praktijk

Mathilde neemt haar laptop altijd mee naar huis. Op een dag wordt  

er bij haar thuis ingebroken en wordt naast haar nieuwe Blue-ray recorder,  

haar Enexis laptop gestolen. Het heeft Mathilde veel tijd gekost om de 

verloren bestanden te vervangen. De manager bespreekt dit voorval  

tijdens het werkoverleg en samen bespreken ze hoe je diefstal van je laptop  

kunt voorkomen.

Bedrijfs- en leaseauto’s
Als door Enexis een bedrijfsauto aan je ter beschikking is gesteld, dien je hier als een goed huisvader mee 

om te gaan. Een bedrijfsauto mag niet gebruikt worden voor privédoeleinden, wel voor woon-werk verkeer. 

Beschik je over een leaseauto, dan is privégebruik wel toegestaan. Dit heeft te maken met fiscale wetgeving. 

Kies je er voor om je leaseauto ook privé te gebruiken, dan mag je met deze auto op vakantie en op zaterdag 

bijvoorbeeld naar de Efteling. Je betaalt dan wel voor het privégebruik een fiscale bijtelling.

Voor wat betreft het rijden in een bedrijfsauto is de Belastingdienst heel streng. Deze mag uitsluitend gebruikt 

worden voor het werk. Elke berijder van een bedrijfsauto van Enexis tekent hiervoor een Verklaring Uitsluitend 

Zakelijk Gebruik. De Belastingdienst controleert en vraagt bij een vermoeden van overtreding rechtstreeks 

informatie bij de medewerker. Bij geen goede verklaring volgt fiscale bijtelling en een boete, rechtstreeks aan 

de medewerker. Iedere berijder van een bedrijfswagen is er zelf verantwoordelijk voor dat er een sluitende 

ritadministratie is. De werkgever mag privégebruik van een bedrijfsauto niet oogluikend toestaan. Als 

privégebruik wordt geconstateerd, dan verplicht de fiscus Enexis om een sanctie, zoals opgenomen in het 

contract met de berijder, op te leggen.

De praktijk

Richard heeft als bedrijfsauto de beschikking over een forse bestelbus.  

Zijn neef Willem vraagt hem of hij mee wil helpen met het verhuizen van 

zijn spullen van Groningen naar Zwolle. Daar gaat Willem samenwonen met 

zijn vriendin. Aangezien Richard zijn bedrijfsauto niet privé mag gebruiken, 

huurt hij een busje van een verhuurbedrijf en gaat hij zijn neef helpen.
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Bedrijfsmaterialen
Grijpvoorraden en andere door of namens Enexis bestelde materialen zijn uitsluitend voor zakelijk gebruik,  

dus niet om thuis te “klussen”. Dit geldt ook voor kantoormiddelen, zoals pennen, cupjes melk en zakjes suiker 

in de koffiecorners. 

Materialen die door Enexis weggegooid worden, kunnen voor anderen waardevol zijn. Een goed voorbeeld 

hiervan zijn kabels die terugkomen uit het veld. Koper en aluminium dat in kabels zit, levert veel geld op als  

de kabels worden ingeleverd. Om die reden worden deze materialen door Enexis verzameld en in grote 

partijen verkocht. Voor de afvoer van huishoudelijk afval moet veelal juist betaald worden. Privé-afval valt  

niet onder de bedrijfsmaterialen of zakelijk afval en hoort daarom niet thuis in de afvalcontainers op de 

Enexis-locaties.

2.3 Declareren
Enexis kent verschillende regelingen op basis waarvan je kosten mag declareren. De bekendste zijn natuurlijk 

de Reis- en verblijfskostenvergoeding. Daarnaast is het mogelijk om kosten te declareren voor onder meer 

structureel thuiswerken, studie en opleiding of verhuizen. In alle regelingen staat duidelijk aangeven aan welke 

voorwaarden je moet voldoen om een bepaald bedrag te declareren. Enexis is als werkgever hierbij gebonden 

aan verschillende fiscale kaders. Attenties voor eigen personeel en externe relaties, zoals bloemen, taart, 

fruitmanden of kraamcadeautjes, kunnen in SRM via Geschenkbezorgen.nl besteld worden. Cadeaus duurder 

dan € 25, - (incl. bezorgkosten en BTW) zijn fiscaal belast. Een cadeau van € 30 kost dan uiteindelijk ruim € 50, -.

De praktijk

Harrie werkt normaal in Den Bosch, maar morgen heeft hij een afspraak  

in het noorden van het land. Omdat hij er al om 8.00 uur moet zijn, heeft  

hij zijn manager gevraagd of hij een hotelovernachting mag boeken. Dat 

mag. Hij gaat thuis eten en na de spits rijdt hij dezelfde avond nog naar 

Hoogeveen. Hij is echter een aantal spullen vergeten mee te nemen. Onder-

weg koopt hij een tandenborstel en –pasta en een boxershort. Deze kosten 

mag hij niet declareren.

2.4 Omgangsvormen: respect en fatsoen
Een prettige werksfeer en een positieve werkomgeving zijn erg belangrijk. Binnen Enexis gaan we open, eerlijk  

en respectvol met elkaar om. Medewerkers van Enexis handelen integer. Dat is immers normaal! Integer 

handelen houdt in dat elke Enexis-medewerker zich houdt aan de geschreven en ongeschreven normen en 

waarden die bij zijn of haar functie horen. Enexis staat er op dat medewerkers, op welk niveau en op welke 

positie ook, respectvol met elkaar omgaan en samenwerken. Rijd je in een voertuig waar het Enexis-logo op 

staat, realiseer je dan dat je het visitekaartje van ons bedrijf bent en handel ernaar.

Bij respectvol hoort ook dat je extern geen negatieve uitlatingen doet over het bedrijf of je collega’s. Dat geldt 

ook voor social media als Twitter en LinkedIn. Met social media is het onderscheid tussen persoonlijk en zakelijk 

gebruik soms lastig, maar wel belangrijk. Immers, je bent te allen tijde medewerker van Enexis. Ook als je in 
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privétijd of onder een alias een bericht plaatst. Zodra volgers en vrienden weten dat je bij Enexis werkt, kunnen 

berichten die jij achterlaat worden gezien als berichten namens Enexis. Daarmee kunnen jouw berichten van 

invloed zijn op jouw reputatie én die van Enexis. Gebruik van social media is bij Enexis wel toegestaan, zolang  

je dit maar bewust doet. Het is aan jou als vakman of vakvrouw om een inschatting te maken van wat je wel  

en niet kunt plaatsen op social media. Over jezelf én over Enexis.

De praktijk

Jan heeft een feestje bij zijn buurman Piet. Deze buurman doet hetzelfde 

werk als Jan, maar dan bij een ander netwerkbedrijf. Vroeger vertelden ze 

vaak tegen elkaar waarom ze vonden dat hun bedrijf beter was. Ze hadden 

er lol in om elkaar de loef af te steken. De laatste jaren is er echter veel 

veranderd en Jan en Piet zijn nu vooral tegen elkaar aan het mopperen over 

hun werk. Als het neefje van Piet op een carrièrebeurs is geweest, blijkt 

hij erg gecharmeerd van Enexis. Na de verhalen van buurman Jan heeft hij 

echter besloten om bij een aannemer te gaan werken.

Je mag uiteraard kritiek hebben op veranderingen binnen de organisatie. Dit bespreek je intern met je 

leidinggevende of met collega’s. Ook op X-net kun je je reacties kwijt. Door kritiek te geven of feedback  

te uiten, kunnen we samen dingen verbeteren. Naar buiten toe tonen we respect voor ons bedrijf.

2.5 Ongewenste omgangsvormen
Met lood in de schoenen naar het werk gaan, uit angst voor een collega, of voor een leidinggevende: sommige 

mensen overkomt dat. Omdat ze gepest, gediscrimineerd, fysiek bedreigd of (seksueel) geïntimideerd worden. 

Je hoopt dat het niet voorkomt, maar het gebeurt vaker dan je denkt. Enexis neemt dit soort zaken serieus 

en verplicht zich als werkgever er iets aan te doen. Maar het begint natuurlijk bij alle medewerkers zelf. Als 

medewerkers van Enexis onthouden we ons van elke vorm van ongewenst gedrag. Van medewerkers wordt 

verwacht dat zij naar elkaar nette taal gebruiken, dus geen seksueel getinte opmerkingen en geen schuttingtaal. 

Dit geldt natuurlijk ook voor taalgebruik in e-mails en andere correspondentie. Agressie, geweld, pesten, 

discriminatie en (seksuele) intimidatie worden simpelweg niet geaccepteerd binnen Enexis.

Als je pesten op het werk bespreekbaar wilt maken, dan is er in het HR infohuis een presentatie “In gesprek  

over ….pesten” beschikbaar. Hierin leer je de signalen van pesten herkennen en ga je als team in gesprek om  

dit te voorkomen of op te lossen.
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De praktijk

Op alle afdelingen worden grappen gemaakt, zeker als collega’s 

vriendschappelijk met elkaar omgaan. Het is niet altijd aan iemand te zien 

of een bepaalde grap kwetsend overkomt. Het is dus belangrijk dat je 

elkaar aanspreekt als iemand over een grens heengaat. Dat kan de persoon 

die mikpunt van de grap is zelf doen, maar ook anderen in zijn omgeving 

kunnen dat doen. Als het vaker gebeurt of als altijd dezelfde collega’s in de 

maling worden genomen, dan is het goed om dat samen te bespreken. Ook 

voor leidinggevenden is hier een belangrijke rol weggelegd: in het signaleren 

én in het creëren van een veilige omgeving.

De vertrouwenscommissie
In geval van pesterijen, discriminatie en intimidatie kun je je klacht melden bij een van de vertrouwenspersonen 

of direct bij de klachtencommissie. Informatie over bij wie je terecht kunt en de procedure vind je op X-net,  

in de brochure bij Bedrijfsregeling 15 “Klachtenregeling seksuele intimidatie, agressie, pesten, geweld of 

discriminatie” en in de Bedrijfsregeling zelf.
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3.1 Beveiliging van gebouwen
Iedere medewerker heeft een toegangspas gekregen. Hiermee heb je toegang tot gebouwen van Enexis. Het 

is van groot belang dat de pas niet in verkeerde handen belandt. Het is daarom niet toegestaan om de pas aan 

iemand uit te lenen. Als je de pas verliest, dan meld je dat direct bij de Servicedesk van Facility management. 

Bezoekers worden altijd aangemeld. Bij de receptie worden bezoekers opgehaald en na afloop van een 

bijeenkomst worden ze ook weer teruggebracht. Dat is natuurlijk gewoon professioneel. Zo voorkom je 

bovendien dat bezoekers door het gebouw aan het dwalen zijn of ze op plekken komen waar ze niets te 

zoeken hebben. Mocht je een onbekende zien dwalen, dan vraag je even of je de persoon kan helpen en naar 

zijn bestemming kunt begeleiden. 

3.2 Geheimhouding van vertrouwelijke informatie
Als je op grond van je functie over belangrijke of (strikt) vertrouwelijke informatie beschikt, dan mag je die  

niet aan derden beschikbaar stellen of openbaar maken. Je zou de belangen of goede naam van Enexis hiermee 

ernstig kunnen schaden. Voordat je vertrouwelijke Enexis-informatie verspreidt, dien je altijd een goede 

belangenafweging te maken. Informatie wordt alleen verstrekt aan degene(n) voor wie deze informatie is 

bestemd en mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor het beschikbaar is gesteld. Je draagt er dan ook 

zorg voor dat informatie niet op ongewenste plekken of bij ongewenste personen of instanties terecht komt. 

Enexis heeft als werkgever ook de verplichting om integer om te gaan met vertrouwelijke informatie. Zo 

heeft Enexis de verplichting om persoonsgegevens geheim te houden en slechts te verwerken wanneer dat 

noodzakelijk is voor het doel, bijvoorbeeld om salarisbetalingen te doen.

De praktijk

Sonja gaat vanaf volgende maand bij haar nieuwe werkgever aan de slag. 

Zij heeft bij Enexis toegang tot bedrijfsinformatie. Deze informatie zou ze 

waarschijnlijk goed kunnen gebruiken in haar nieuwe functie. Haar directe 

collega spreekt haar hier op aan en zegt dat dit niet is toegestaan.

3.3 Omgaan met vertrouwelijke informatie
Als Enexis-medewerker ga op je eigen werkplek zorgvuldig met informatie om. Bij het verlaten van je werkplek 

dien je vertrouwelijke informatie (dossiers, stukken, USB-sticks en andere informatiedragers) altijd in een 

afgesloten kastruimte op te bergen. Door je laptop goed op te bergen voorkom je dat ongewenst belangrijke 

informatie wordt verspreid. 

Tijdens een vergadering of bijeenkomst worden vaak stukken uitgereikt en wordt het whiteboard of flip-over 

beschreven. Zorg dat geprojecteerde informatie van buitenaf niet zichtbaar is. Zorg er ook voor dat bij 

het verlaten van de ruimte er geen informatie in de vergaderruimte achterblijft. Daarnaast dien je ook bij 

activiteiten zoals printen, kopiëren, faxen en e-mailen zorgvuldig met vertrouwelijke informatie om te gaan.

3. Beveiliging van gebouwen en informatie
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De praktijk

Jesse let altijd heel goed op dat hij stukken print via follow-me 

printing, vooral als het vertrouwelijke informatie bevat. Gevoelige 

telefoongesprekken voert hij altijd in een aparte ruimte. Als hij gaat 

lunchen laat hij echter zijn computer aanstaan, zonder deze te blokkeren. 

Bovendien laat hij de stukken die hij net bij de printer had weggehaald 

open en bloot op zijn bureau liggen. Zijn leidinggevende spreekt hem 

hierop aan. Jesse had hier helemaal niet aan gedacht en zegt dat hij er 

voortaan beter op zal letten.

De belangrijkste regels voor het omgaan met vertrouwelijke informatie op een rijtje:

     Weet aan wie je (vertrouwelijke) informatie verstrekt. Het mag alleen beschikbaar zijn voor medewerkers  

die er in hun functie gebruik van moeten maken of het in het kader van hun functie aan anderen 

beschikbaar moeten stellen.

     Houd je wachtwoorden en pincodes geheim en voorkom ongeautoriseerde toegang tot onze systemen.

     Sla vertrouwelijke informatie altijd op een beveiligde netwerkschijf op.

     Gebruik follow-me printing en gooi vertrouwelijke informatie niet zomaar weg, gebruik hiervoor de 

afgesloten containers. Zet bij thuiswerken ook niet vertrouwelijke documenten op straat via het oud papier.

     Let op waar je vertrouwelijke gesprekken voert en bedenk je wie er mee kan luisteren.

De praktijk

Miranda en haar collega’s willen af en toe bij elkaar in de laptop kunnen 

inloggen, bijvoorbeeld om namens iemand een mail te versturen of om 

de agenda te checken. Daarom hebben zij afgesproken dat iedereen van 

de afdeling zijn wachtwoord doorgeeft. Miranda heeft de wachtwoorden 

netjes op een lijstje geschreven en dit lijstje ligt in de bovenste lade 

van haar kast. Dit is niet veilig en daarom niet toegestaan. Faciliteiten in 

Outlook zoals de afwezigheidsassistent en het machtigen van collega’s 

voor toegang in de agenda en postvak kunnen dit opvangen.

3.4 Contacten met de pers
Enexis heeft woordvoerders in dienst, die speciaal zijn opgeleid om contacten te onderhouden met de 

pers. Vragen van journalisten over Enexis worden beantwoord door de woordvoerders van de afdeling 

Communicatie van Enexis. Mocht je dus door de pers worden benaderd, neem dan contact op met de afdeling 

Communicatie en laat je niet verleiden om zelf met pers of media over Enexis te spreken.

Enexis heeft de verantwoordelijkheid voor een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam netwerk. Dit betekent dat 

in de uitingen naar de pers kritisch gekeken wordt hoe Enexis als bedrijf overkomt. Als er voor een stukje in een 

krant een foto gemaakt moet worden van medewerkers die aan het werk zijn, dan zal naast de medewerker en 

de manager ook de persvoorlichter er goed op letten dat we op dat moment goed overkomen.
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Enexis beschikt als netbeheerder over een uitgebreid elektriciteits- en gasnet in verschillende regio’s. Voor 

deze regio’s is Enexis een monopolist. De Elektriciteitswet 1998 bepaalt dat Netwerkbedrijven geen misbruik 

mogen maken van hun positie. Zo mogen (voormalige) groepsmaatschappijen niet bevoordeeld worden boven 

andere partijen die concurreren met deze bedrijven. Met groepsmaatschappijen van de netbeheerder worden 

bedrijven bedoeld zoals Fudura. Voormalige groepsmaatschappijen zijn bijvoorbeeld Essent en Ziut.

Op basis van de wetgeving is Enexis verplicht om een hiervoor een reglement (Compliance protocol) op te 

stellen. Dit protocol bevat onder meer gedragsregels die voorkomen dat we bewust of onbewust (voormalige) 

groepsmaatschappijen bevoordelen. De medewerkers van Enexis zijn hieraan gebonden en Enexis ziet er op 

toe dat de regels worden nageleefd. De afdeling Regulering coördineert deze taak.

De praktijk

Harrie lost een storing op bij een klant in de buurt van zijn woonplaats 

Breda. Hij raakt aan de praat met Bert (de klant), die net als hij fan is van 

NAC. Bert vraagt Harrie of hij hem een goede leverancier kan aanbevelen. 

Hij snapt namelijk niets van al die reclame over nieuwe leveranciers. Als 

Harrie Essent zou aanbevelen aan Bert, dan bevoordeelt hij een voormalige 

groepsmaatschappij en benadeelt hij andere leveranciers. Dit is dus niet 

toegestaan. Harry mag wel verwijzen naar de website van de Energiekamer 

waarop alle leveranciers vermeld staan.

4. Compliance
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5.1 We werken veilig of we werken niet!
Als werkgever heeft Enexis de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er veilig gewerkt kan worden 

en de kans op gezondheidsschade zoveel mogelijk wordt vermeden. In het kader van veiligheid, gezondheid, 

welzijn en milieu wordt ook van medewerkers gevraagd om rekening te houden met een aantal gedragsregels, 

zoals HSE-beleid. Zorg dat je bekend bent met de gouden veiligheidsregels en houd je daar aan. Als je een 

onveilige situatie tegenkomt of meemaakt, dan meld je dit in B-safe.

Het is belangrijk dat je de bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) op de werkplek kent, net als vluchtroutes 

en het alarmnummer 848. Wees je bewust van je eigen veiligheid, ook je alleen aan het overwerken bent of 

geïsoleerd werkt in gevaarlijke omstandigheden. Voor de veiligheid van jezelf en anderen ga je zorgvuldig om 

met toegangsmiddelen, zoals sleutels en pasjes. Je werkplek houd je op orde en je bent terughoudend met 

het toelaten van onbekenden. Heb je bezoek, dan begeleid je deze persoon in het gebouw en ook weer naar 

buiten. Dat is ook wel zo gastvrij.

5.2 Alcohol en drugs
Enexis hanteert het beleid dat alcohol en drugs niet samengaan met werk. Het gebruiken van alcohol of drugs 

tijdens werktijden is dan ook niet toegestaan. Onder werktijden wordt verstaan alle gebruikelijke diensturen, 

inclusief bereikbaarheidsdiensten en aanwezigheidsdiensten. Het gebruik van alcohol en drugs voorafgaand 

aan werk is uiteraard ook niet toegestaan. Tijdens bijeenkomsten op externe locaties buiten werktijd, waarbij 

Enexis als gastheer optreedt, kan wel alcohol worden geschonken, al gebeurt dit terughoudend.

Alcohol en drugs in het verkeer
We werken veilig of we werken niet! Dat geldt ook voor alcohol en drugs tijdens het rijden, dat gaat niet samen.

De praktijk

Sjors en Pieter hebben voor hun afdeling een kerstborrel georganiseerd. 

Om het voor iedereen mogelijk te maken hierbij aanwezig te zijn, hebben 

ze vanaf 16.00 uur in een restaurant een bijeenkomst georganiseerd. Na 

de thee en de koffie heeft een aantal medewerkers bij de serveerster 

bitterballen besteld, met daarbij bier en witte wijn. Een van de collega’s 

spreekt hen hierop aan; ze moeten immers nog met de auto naar huis. 

5. Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
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6.1 Sanctionering
Bij het overtreden van regelingen heeft de werkgever de mogelijkheid om te sanctioneren. Hiertoe is onder 

meer in de CAO Energie een aantal bepalingen opgenomen. De CAO Energie is te vinden in het HR Infohuis.  

Bij zwaarwegende overtredingen is de sanctie van ontslag, al dan niet op staande voet, ook mogelijk.

6.2 Fraude
Als er sprake is van een vermoeden van fraude, dan kan dat binnen Enexis nader onderzocht worden door de 

afdeling Internal Audit. Deze afdeling zoekt vervolgens uit wat er is gebeurd. Hiertoe hebben zij verschillende 

mogelijkheden ter beschikking. Zo kunnen er bijvoorbeeld bij een concreet vermoeden van fraude of een 

strafbaar feit camera’s opgehangen worden of opgenomen beelden worden opgevraagd. Ook kan bij een 

dergelijk concreet vermoeden het internetgebruik worden nagegaan en algemene (financiële) informatie 

worden achterhaald. 

Als je fraude constateert, kun je dat melden bij je leidinggevende, een van de (interne of externe) 

vertrouwenspersonen of bij een medewerker van de afdeling Internal Audit.

6.3 Klokkenluiderregeling
Medewerkers van Enexis worden aangemoedigd om (vermeende) misstanden binnen de organisatie, waarbij 

een maatschappelijk belang in het geding is, te melden. De term die voor deze meldingen vaak wordt gebruikt 

is ‘klokkenluiden’. Klokkenluiden kan worden omschreven als het door een medewerker (de klokkenluider) 

bekend maken van ernstige vermoedens van illegale of immorele praktijken, die plaatsvinden onder 

verantwoordelijkheid van de werkgever en waarbij een groot maatschappelijk belang in het geding is, aan 

personen die mogelijk actie daartegen zouden kunnen nemen.

Een absoluut vereiste voor de klokkenluiderregeling is dat er een duidelijk meldpunt is, waar de medewerker 

zijn melding anoniem kan doen. Een medewerker die op de werkvloer iets ziet gebeuren wat niet in de 

haak is, of merkt dat het bedrijf de wet overtreedt, zal uiteraard eerder geneigd zijn zoiets te melden als dit 

anoniem kan. Hij of zij zal immers toch de volgende dag weer met de collega’s moeten werken. Klokkenluiders 

worden vaak gezien als verklikkers en daardoor met de nek aangekeken. Ook is er de vrees voor ontslag. Hoe 

anoniemer, hoe lager de drempel om een misstand te melden.

Op X-net kun je de Klokkenluiderregeling terugvinden en wie de vertrouwenspersoon is bij wie je terecht  

kan met je melding (Melden Misstanden). Daar lees je ook hoe je met deze vertrouwenspersoon in contact 

kunt komen. 

6.4 Klachtencommissie
Als je hulp zoekt bij het oplossen van een probleem op het gebied van agressie, geweld, discriminatie of 

seksuele intimidatie, dan kun je terecht bij een vertrouwenspersoon. Hiermee kun je vrijuit spreken over wat 

je dwars zit. De vertrouwenspersoon luistert naar je en kan helpen bij het zoeken naar oplossingen. Je kunt 

zelf kiezen met wie van de verschillende vertrouwenspersonen je contact opneemt. Ook kun je je klacht 

neerleggen bij de klachtencommissie. Kijk voor meer informatie in Bedrijfsregeling 15: Klachtenregeling  

seksuele intimidatie, agressie, pesten, geweld of discriminatie.

6. Sancties en andere maatregelen
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De Gedragswijzer biedt een overzicht van de bij Enexis geldende regelingen die het gedrag van de medewerker 

raken. De praktische voorbeelden maken de Gedragswijzer toegankelijk en daarmee ook de achterliggende 

regelingen. Voor meer informatie kan je de betreffende regeling raadplegen. Alle regelingen staan op X-net.

De regelingen waarnaar in deze Gedragswijzer verwezen wordt, zijn de volgende:

1. Bedrijfsregeling 4 Smartphone

2.  Bedrijfsregeling 15 Klachtenregeling seksuele intimidatie, agressie, pesten, geweld of discriminatie

3.       Bedrijfsregeling 18 Privacy reglement Enexis BV

      Controle gebruik ICT

      Controle gebruik Mobiele Telefoon

4. Cao Netwerkbedrijven artikel 2.8.5 over Nevenwerkzaamheden

5 Leveranciersrelaties: Geschenken en uitnodigingen

      Voorbeeldbrief afwijzing relatiegeschenken

6. Alles over bestellen, declareren en factureren 

7. Basisbeveiligingsniveau Enexis ICT

8. Huisregels Enexis

9.  De frauderegeling

10. De klokkenluidersregeling Enexis 

11. De gouden regels HSE

12. VGWM beleid Enexis 

13.  Compliancy protocol en vertrouwelijkheidsverklaring respectievelijk vertrouwelijkheidsbepaling  

(voor externe medewerkers)

14. Uitgangspunten Jij, Enexis en social media

15. Persbeleid

7. Bronvermelding

http://sites.enexis.local/over/hr/HR%20Infohuis/Bijlagen%20Infohuis/(Mobiele)%20telefoon,%20bedrijfsregeling%204.pdf
http://sites.enexis.local/over/hr/hr%20infohuis/bedrijfsregelingen/Bedrijfsregeling15.Klachtenregeling
http://sites.enexis.local/over/hr/hr%20infohuis/bedrijfsregelingen/Privacyreglement(Bedrijfsregeling18)
http://sites.enexis.local/over/hr/HR%20Infohuis/Bijlagen%20Infohuis/Controle%20op%20ICT,%20bedrijfsregeling%2018.pdf)
http://sites.enexis.local/over/hr/HR%20Infohuis/Bijlagen%20Infohuis/Controle%20op%20gebruik%20mobiel,%20bedrijfsregeling%2018.pdf
http://www.caonwb.nl/werk/#c92
 http://sites.enexis.local/over/hr/hr%20infohuis/gedrag_en_cultuur/Paginas/default.aspx
http://sites.enexis.local/over/hr/HR%20Infohuis/Bijlagen%20Infohuis/Alles%20over%20bestellen%20declareren%20en%20factureren.pdf
http://sites.enexis.local/over/den/Documenten%20DEN/Forms/ICT.aspx
http://sites.enexis.local/over/facility_management/Paginas/Locaties-in-scope-van-facilites.aspx
http://sites.enexis.local/over/hr/hr%20infohuis/vertrouwenspersoon%20vermeende%20misstanden/Paginas/default.aspx
http://sites.enexis.local/over/hse/Paginas/Veiligheidsregels.aspx
http://sites.enexis.local/over/hse/hse_infohuis/VGWM%20Beleid/VGWM-beleid-Enexis.aspx
link voor compliancy protocolhttp://sites.enexis.local/over/hr/HR%20Infohuis/Bijlagen%20Infohuis/Compliancy_protocol_Enexis.pdf
link voor compliancy protocolhttp://sites.enexis.local/over/hr/HR%20Infohuis/Bijlagen%20Infohuis/Compliancy_protocol_Enexis.pdf
http://sites.enexis.local/over/social_media/Documents/Uitgangspunten_Jij%20Enexis%20en%20social%20media.pdf
http://sites.enexis.local/over/communicatie/infohuis/Paginas/Persbeleid.aspx
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