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DE BNA GEDRAGSCODE: 
WAARDEVOL VOOR ZOWEL 
OPDRACHTGEVER, 
SAMENLEVING ALS 
ARCHITECTENBRANCHE 
ZELF

Integriteit en transparantie zijn onderscheidende kernmerken 
voor modern ondernemerschap. Juist omdat het werk van 
architecten zo’n rechtstreeks effect heeft op mens, milieu en 
samenleving, ziet de BNA (Branchevereniging Nederlandse 
Architectenbureaus) het als een belangrijke taak om te zorgen 
voor integriteit en transparantie binnen de architectenbranche.  
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bureau dat de belangen van de opdrachtgever 
behartigt. Daarnaast leeft het besef binnen het 
bureau dat het niet alleen verantwoordelijk is 
voor de opdrachtgever maar ook tegenover de 
samenleving, omgeving, bouwpartners, collega’s 
en medewerkers. 

AANLEIDING: WAAROM DEZE 
GEDRAGSCODE? 
De nieuwe gedragscode van de BNA past in een 
breed gevoerde discussie binnen de vereniging 
over vertrouwen en geloofwaardigheid. De BNA 
heeft het altijd belangrijk gevonden om de 
meerwaarde van het BNA-lidmaatschap 
duidelijk over het voetlicht te brengen, bij zowel 
opdrachtgevers als binnen de eigen branche. 
Maatschappelijke ontwikkelingen en 
bestuurlijke druk om door zelfregulering aan 
integriteitsbevordering te werken, hebben een 
en ander in een stroomversnelling gebracht.

De BNA beschikte al eerder over gedragsregels, 
maar die waren meer normerend van aard, 
terwijl de gedragscode ‘Verantwoordelijkheid, 
Integriteit & Professionaliteit’ juist uitgaat van 
de waarden die passen bij het werk van 
architecten. Zo is in de gedragscode opgenomen 
dat de beoogde professionaliteit van het 
architectenbureau zich ook uitstrekt tot 

Of het nu gaat om het vergroten van de 
leefbaarheid van een specifieke buurt, de 
herontwikkeling van complete stadsgebieden,  
of effectieve oplossingen voor praktische 
huisvestingsvraagstukken, feit is dat 
architectuur een directe invloed heeft op de 
ruimtelijke omgeving. En dus leggen de in de 
BNA verenigde architectenbureaus de lat graag 
hoog. Dat is in het belang van opdrachtgevers 
en de samenleving, en van de branche zelf. Met 
de nieuwe gedragscode ‘Verantwoordelijkheid, 
Integriteit & Professionaliteit’ laten bij de BNA 
aangesloten architectenbureaus zien hoe ze 
verantwoordelijkheid nemen voor de relaties met 
opdrachtgevers, gebruikers en samenleving. 
Iemand die kiest voor een BNA-bureau, kiest 
voor kwaliteit en professionaliteit. 

Met de BNA Gedragscode, die in samenspraak 
met de BNA-leden is ontwikkeld, wil de BNA de 
goede kwaliteit van de BNA-architectenbureaus 
behouden, de professionaliteit van de bureaus 
versterken en de belangen van de opdrachtgever 
(nog) beter beschermen. De ambitie is dat de 
BNA Gedragscode functioneert als een moreel 
kompas voor de architect van de 21e eeuw: een 
standaard zetten voor een verantwoordelijke, 
integere en professionele architectenbranche.

In de gedragscode staat wat de uitgangspunten 
zijn voor BNA-architectenbureaus ten aanzien 
van de waarden Verantwoordelijkheid, 
Integriteit en Professionaliteit (VIP), en hoe de 
architect hiermee moet omgaan in zijn werk. De 
gedragscode beschrijft de handelingswijze die 
van een bij de BNA aangesloten architecten-
bureau mag worden verwacht. Opdrachtgevers 
die met een BNA-architectenbureau in zee gaan, 
weten dat ze gaan samenwerken met een 

Iemand die kiest voor een 
BNA-bureau, kiest voor 
kwaliteit en professionaliteit.

De BNA Gedragscode 
functioneert als een moreel 
kompas voor de architect 
van de 21e eeuw
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zowel de gebouwde en ongebouwde 
omgeving als de participanten in de 
processen waarbij hij bij zijn 
beroepsuitoefening is betrokken. 

 INTEGRITEIT 
De architect oefent zijn beroep uit naar eer 
en geweten. De architect maakt zich niet 
schuldig aan oneerlijke concurrentie en 
respecteert de principes van goed 
werkgeverschap. Als opdrachtnemer 
behartigt hij in een vertrouwenspositie 
onafhankelijk de belangen van de 
opdrachtgever, zonder zich op onoorbare 
wijze te laten beïnvloeden door 
nevenbelangen. De architect behandelt de 
in het kader van zijn opdracht verkregen 
vertrouwelijke informatie als zodanig. 

 PROFESSIONALITEIT 
Bij de uitoefening van zijn beroep handelt 
de architect competent en vakbekwaam. 
Hij zorgt ervoor de beschikking te hebben 
over de voor zijn werkzaamheden 
benodigde kennis, vaardigheden, financiële 
en technische middelen. Zijn 
professionaliteit blijkt ook uit het vermogen 
om processen adequaat in te richten en 
aan te sturen en uit een solide 
bedrijfsvoering. De architect draagt bij aan 
een goede werkrelatie met collega’s en 
andere participanten in het bouwproces. 
Hij zorgt in de relatie met de opdrachtgever 
voor heldere communicatie en voorlichting.

De bij de BNA aangesloten architectenbureaus 
zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van 
de gedragscode. Door het aangaan van het  

procesbeheersing, bedrijfsvoering en de 
samenwerking met andere partijen. Een andere 
afspraak in de gedragscode is dat een architect 
die een opdracht in strijd acht met zijn 
verantwoordelijkheden voor mens, samenleving 
en milieu, de aandacht van de opdrachtgever 
hierop vestigt en zich ervoor inzet om deze 
strijdigheid op te heffen.

De gedragscode ‘Verantwoordelijkheid, 
Integriteit & Professionaliteit’ past in het beleid 
van de BNA en haar leden om aandacht te 
besteden aan maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO). Een groot aantal 
architectenbureaus heeft een actief MVO-beleid 
voor de eigen organisatie en voor opdrachten. 
Deze gedragscode sluit daarop aan. Zij daagt 
architecten uit om dag in dag uit, in alles wat zij 
doen, een aantal gedeelde waarden als 
uitgangspunt voor hun handelen te nemen.

UITGANGSPUNT: DRIE KERNWAARDEN 
VOOR DE BNA-ARCHITECT
De BNA Gedragscode is gebaseerd op de drie 
kernwaarden verantwoordelijkheid, integriteit 
en professionaliteit:

 VERANTWOORDELIJKHEID 
De architect is zich bewust van het 
publieke belang van zijn functioneren in 
het maatschappelijk verkeer en van de 
bijdrage die hij bij de uitoefening van zijn 
beroep kan leveren aan de ontwikkeling 
van de ruimtelijke omgeving. Hij weet zich 
verantwoordelijk voor zijn werkzaamheden 
en handelt binnen het kader van zijn 
opdracht met respect voor mens, 
samenleving en milieu. Zijn zorg geldt 

De intentie van de BNA is 
om de gedragscode bij te 
laten dragen aan een 
actieve dialoog over ethiek, 
waarden en normen
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BNA-lidmaatschap onderschrijven ze de 
gedragscode en zijn ze erop aanspreekbaar. Het 
lidmaatschap van de BNA is immers niet 
vrijblijvend. Met de gedragscode leggen leden 
van de BNA tevens verantwoording af aan hun 
opdrachtgevers en de samenleving. 
Architecten(bureaus) die zich niet aan de 
gedragscode houden, lopen het risico van een 
waarschuwing, een berisping of zelfs een 
geldboete, terwijl de zwaarste sanctie een 
royement van de BNA is.

AMBITIE: IN GESPREK OVER DE PRAKTIJK
De intentie van de BNA is om de gedragscode bij 
te laten dragen aan een actieve dialoog over 
ethiek, waarden en normen. Alleen in 
samenspraak met leden, opdrachtgevers en 
andere stakeholders wordt de gedragscode tot 
leven gebracht en draagt de code bij tot een 
meerwaarde van de BNA-bureaus in de 
architectenbranche.

OVER DE BNA
BNA is met 1.200 aangesloten 
architectenbureaus dé Branchevereniging 
Nederlandse architectenbureaus. De 
vereniging staat voor krachtige 
belangenbehartiging, brancheontwikkeling, 
uitwisselen van kennis, profilering van de 
branche en het bevorderen van modern en 
creatief ondernemerschap. Bureaus die bij 
BNA zijn aangesloten, voldoen aan de 
kwaliteitseisen en onderschrijven de 
gedragscode van de vereniging. Onze missie 
is het versterken van architectenbureaus die 
op kansrijke markten toegevoegde waarde 
bieden aan opdrachtgever en samenleving.

OVER DE POSITION PAPERS VAN DE BNA
In verschillende position papers geeft de 
BNA haar visie, standpunten en argumenten 
daarbij met betrekking tot een concreet 
vraagstuk of actuele ontwikkeling op het 
snijvlak van politiek, samenleving en de 
architectenbranche. Deze en andere position 
papers van de BNA kunt ook vinden op de 
website van de BNA: 
www.bna.nl/publicaties/position-papers/

Vragen over of geïnteresseerd in een gesprek 
over de BNA Gedragscode? Neem dan 
contact op met: Joep Habets, 
bestuurssecretaris
Tel.: 020 555 3 631        
E-mail: jhabets@bna.nl
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