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Preventie- en integriteitsbeleid van VPTZ Uden-Veghel.
Gedragscode vrijwilligers en medewerkers.
Inleiding.
Wij hebben als stichting voor al onze vrijwilligers, in het bijzonder voor de vrijwilligers die in de dagen nachtzorg werkzaam zijn met kwetsbare cliënten, deze gedragscode opgesteld. Deze bestaat uit
twee delen. Het eerste deel betreft regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige
omgeving voor cliënten en collega’s. Het tweede deel is de omschrijving van seksueel overschrijdend
gedrag, als uitgangspunt van het sanctiebeleid dat door onze organisatie wordt gehanteerd.
Wanneer je bij ons komt werken als vrijwilliger of in loondienst, vragen wij je deze gedragscode te
ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult
handelen.
1. De gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers:
•

•
•
•

De (vrijwillige) medewerker heeft respect voor de eigen omgeving van een cliënt. Men
schept een veilige en respectvolle omgeving zeker in de besloten ruimtes van een
slaapkamer, toilet en badkamer. Een cliënt moet zich veilig en gerespecteerd voelen. Bij
twijfel worden onderlinge afspraken gemaakt en gerapporteerd.
De (vrijwillige) medewerker onthoudt zich van elke vorm van agressie, zowel in woord als
gebaar.
De (vrijwillige) medewerker onthoudt zich van pesten, uitlachen en/of roddelen over de
cliënt, eveneens over collega’s.
De (vrijwillige) medewerker dringt niet verder door in het privéleven van de cliënt dan
functioneel noodzakelijk is.

2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met cliënt-mantelzorg en het sanctiebeleid.
Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met een cliënt-mantelzorger verstaan wij: elke vorm van
seksueel gedrag of seksuele toenadering. In verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of
onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren;
en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (hulpverlener-cliënt) en/of andere
handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.
Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend
gedrag met cliënten of mantelzorg, worden gesanctioneerd door schorsen en/of ontslag.
Seksueel grensoverschrijdend gedrag met de cliënt-mantelzorger binnen VPTZ waarvan het bestuur
oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij de politie/justitie worden
gemeld.

2A. De gedragsregels voor seksueel grensoverschrijdend gedrag.
•
•
•

De (vrijwillige) medewerker mag de cliënt of mantelzorger niet op zodanige wijze aanraken,
dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal
worden.
De (vrijwillige) medewerker heeft de plicht de cliënt naar vermogen te beschermen tegen
vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er op toezien dat de gedragscode
door iedereen die bij de cliënt is betrokken, wordt nageleefd.
In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de
toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de
(vrijwillige) medewerker in de geest van de gedragscode te handelen en dit te bespreken
en/of melding te doen bij de coördinator van zorg of de vertrouwenspersoon van VPTZ UdenVeghel.

Opgesteld en vastgesteld door het bestuur van Stichting VPTZ Uden-Veghel.

