
 

Gedragscode integriteit 
 

Omdat Prost Profiel werkt voor overheden, vaak met een maat- 

schappelijk of financieel gevoelige setting, hecht ik nadrukkelijk  

aan een goede -dus niet vrijblijvende- gedragscode integriteit.  
  

1) Algemeen: Prost Profiel is een maatschappelijk betrokken bureau met de hoogste standaard op 

verantwoord ondernemen. Verantwoordelijkheid, openheid, transparantie en eerlijkheid zijn kernbegrippen. 

Prost Profiel gedraagt zich bij opdrachten in de publieke sector alsof voorafgaand aan iedere opdracht de 

‘ambtenaren eed’ is uitgesproken. (Zoals bedoeld in artikel 51, eerste lid, van het Algemeen 

Rijksambtenarenreglement en artikel 86, eerste lid, van het Ambtenarenreglement Staten-Generaal.) 

 

2) Vertrouwelijke of persoonlijke informatie van opdrachtgevers blijft vertrouwelijk / geheim. 

  

3) Prost Profiel doet niet aan relatiegeschenken of materiële gunsten. 

 

4) Het communicatiebeleid van opdrachtgevers is leidend. Prost Profiel staat niet de media te woord. 

  

5) Prost Profiel is bij opdrachtgevers geregeld betrokken bij aanbestedingen. Mede daarom is er een 

expliciete keuze voor de publieke sector: om zelfs ook maar de schijn van belangenverstrengeling tegen te 

gaan werk ik niet voor belangengroeperingen op het gebied van verkeer en vervoer die overheidsbeleid 

willen veranderen en in het geheel niet voor bouwondernemingen. 

 

6) Werken in verkeer en vervoer betekent dat Prost Profiel een voorbeeldfunctie heeft. Verplaatsingen 

geschieden per openbaar vervoer en fiets tenzij een slecht alternatief voor de auto. Bij de uitvoering van 

werken is veiligheid voor werkers en verkeersdeelnemers altijd de belangrijkste randvoorwaarde. 

 

7) Bij inschakeling van derden geen opslag op hun tarief. Derden factureren rechtstreeks aan de 

opdrachtgever, of worden in overleg met opdrachtgever één op één doorgerekend, met inzage in de 

onderliggende facturen. 

  

8) Prost Profiel werkt niet voor detacheringsbureaus. De reden daarvoor is dat deze bureaus een substantiële 

marge op het tarief in rekening brengen zonder inhoudelijk iets toe te voegen. 

 

9) Opdrachtverantwoording: adviesuren worden zeer gedetailleerd verantwoord met (maandelijkse) 

urenstaten, inclusief een overzicht van planning en realisatie.  

  

Citatenabonnement en privacy 

  

1) De database van de verzendlijst bestaat uitsluitend uit emailadressen. Prost Profiel beschikt niet over 

persoonlijke gegevens. 

  

2) Emailadressen van abonnees citatenabonnement worden nooit aan derden verstrekt. 

 

3) Het citatenabonnement is er voor mensen die de wekelijkse citaten op zichzelf appreciëren. Daarom staat 

het geheel los van de overige activiteiten van Prost Profiel en zal er nooit een reclameboodschap zijn.  

 

4) Het citatenabonnement laat geen sporen na in de vorm van cookies of andere internet-stalking. 

  

5) Aanmeldingen van nieuwe abonnees: graag! Er gaat (bij aanmelding door een derde) dan eerst vanuit 

Prost Profiel een aankondiging uit naar degene die wordt aangedragen. 

 

6) Opvattingen, meningen of overtuigingen van degene die geciteerd wordt hebben niets te maken met de 

opvattingen, meningen of overtuigingen van Prost Profiel. De keuze van wekelijkse citaten is uitsluitend 

gebaseerd op hun kracht, humor en/of eruditie, in combinatie met de actualiteit of de tijdgeest. 


