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Gedragscode medewerkers
Ons Tweede Thuis spant zich in voor een goede dienstverlening aan 
cliënten en een goed arbeidsklimaat voor medewerkers. Daarbij 
spelen de onderlinge omgangsvormen binnen de organisatie - en in 
de contacten met mensen buiten de organisatie - een belangrijke rol. 
Naast een goede ‘technische’ kwaliteit van het werk gaat het immers 
ook om communicatie en bejegening. Daarin moet duidelijk en 
helder zijn wat de organisatie van de medewerkers verwacht. Deze 
gedragscode wil die duidelijkheid verschaffen.

Doel  
Helder en duidelijk maken wat Ons Tweede Thuis van de medewerkers 

verwacht door de normen en waarden van de organisatie in een 
gedragscode te vatten en hiermee gewenst gedrag binnen Ons 
Tweede Thuis bevorderen en medewerkers en cliënten beter  
beschermen tegen ongewenst gedrag.

Bestemd voor  
Deze gedragscode is van toepassing op alle medewerkers, 
stagiaires en vrijwilligers die werkzaam zijn binnen 
Ons Tweede Thuis.
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1. Respect 
De basisnorm voor onderlinge 
bejegening en communicatie is: 
behandel de anderen - je cliënt 
of diens vertegenwoordiger, je 
collega, je leidinggevende - zoals 
je zelf behandeld zou willen 
worden: met respect voor zijn of 
haar persoon, gedachtewereld, 
levensbeschouwing, lichamelijke- en 
psychische integriteit. Daarbij hoort 
dat je elkaars ‘eigenaardigheden’ 
(de verschillen tussen mensen) 
accepteert. Het respect voor een 
ander heeft ook betrekking op 
eigendommen en bezittingen die de 
ander toebehoren. 

Respect voor cliënt of vertegen-
woordiger, collega of leidinggevende 
betekent absoluut niet dat je jezelf  
moet wegcijferen. Integendeel, zit  
je iets dwars, spreek de ander daar 
dan op een zakelijke manier op 
aan. Als je meent dat de ander 
jouw grens overschrijdt, is het ook 
jouw verantwoordelijkheid om dat 
te signaleren en aan de orde te 

stellen. In onze organisatie mag een 
medewerker nee zeggen, mits dat op 
een respectvolle wijze geschiedt en 
ook wordt verantwoord. Is de drempel 
te hoog om dat in een rechtstreeks 
contact te doen, vraag dan een 
derde (collega, vertrouwenspersoon, 
bedrijfsarts, gedragsdeskundige, 
leidinggevende) om advies.

2. Handelen in overeen-
stemming met de zorgvisie 
en de kernwaarden
‘Jij en ik’, korter kunnen we onze 
visie niet samenvatten. In alles wat 
wij doen staat de relatie centraal. 
Allereerst die met de mensen met 
een verstandelijke beperking. Dan 
die met de ouders en andere 
relaties. De relatie met mensen in 
de samenleving, met instanties en 
de overheid is erg belangrijk. Tot 
slot onze relaties onderling; samen 
maken we ons werk succesvol en 
het leven van mensen plezierig. Dat 
doen we vanuit onze kernwaarden en 
zorgvisie.
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& Zorgvisie
Voor ons heeft ieder mens mogelijk-
heden, beperkingen, behoeften, 
wortels, rechten en plichten. Deze 
visie loopt als een rode draad 
door ons werk heen en geldt voor  
iedereen die betrokken is bij Ons 
Tweede Thuis: mensen met een 
verstandelijke beperking, mede-
werkers, familie en anderen die een rol 
spelen in ons werk, zoals gemeenten, 
vrijwilligers, verzekeraars en bedrijfs-
leven. Op die manier werken we mee 
aan een samenleving waarin mensen 
met een beperking zoveel mogelijk 
zelf doen en meedoen.

Cliënten zijn jarenlang op onze 
ondersteuning aangewezen. In die 
jaren komen en gaan medewerkers. 
Ook al letten we er goed op dat we 
de rode draad in hun leven blijven 
vasthouden, toch zijn het de ouders 
en familie die de constante factor 
vormen. We verwachten daarom van 

onze medewerkers dat zij de relatie 
tussen de cliënt en zijn persoonlijk 
netwerk actief steunen en in stand 
helpen houden.

& Kernwaarden
Onze kernwaarden – zelfbewust, 
krachtig, lef, kwetsbaar, verbindend 
– zijn ons kompas. Ze geven richting 
aan de dagelijkse ondersteuning 
van mensen met een beperking, het 
beleid van onze organisatie en aan  
de ontwikkeling van medewerkers. 
De kernwaarden maken zichtbaar wat 
onze overtuigingen zijn en voelbaar 
hoe we die in praktijk brengen.

3. Verantwoordelijkheid
Binnen Ons Tweede Thuis bestaan 
de nodige afspraken en regels. Zij 
zijn bedoeld om de kwaliteit van het  
werk te borgen, gestelde doelen 
te bereiken en de onderlinge 
samenwerking constructief te laten 
verlopen. Deze doelen kunnen alleen 
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bereikt worden als zowel jij als de  
ander erop kan rekenen dat afspraken 
en regels nagekomen worden en 
dat wij elkaar daar zo nodig op  
aanspreken. Een werkrelatie die 
gebaseerd is op een professionele 
werkhouding en wederzijdse verant-
woordelijkheid, is een belangrijk 
uitgangspunt binnen Ons Tweede 
Thuis.

Wij verwachten van medewerkers 
dat zij zichzelf en elkaar aanspreken 
op hun verantwoordelijkheid voor 
een goede werksfeer. Pesten op 
het werk, (seksuele) intimidatie en 
andere vormen van grensover-
schrijdend gedrag zijn in onze 
organisatie niet toelaatbaar. Dat 
geldt zowel in de omgang met 
collega’s en leidinggevenden als 
in het contact met cliënten en hun 
vertegenwoordigers. Ieder voor zich 
en wij allen gezamenlijk hebben 
de verantwoordelijkheid om grens-
overschrijdend gedrag te voorkomen, 
te signaleren en er tegen op te treden. 
Als de drempel om rechtstreeks aan 

te spreken te hoog is - bijvoorbeeld 
omdat we ons afvragen wat ons 
nu precies tegenstaat of omdat we 
de mogelijke consequenties van 
‘aankaarten’ niet voorzien - dan kan 
een derde (leidinggevende, collega, 
vertrouwenspersoon) helpen bij 
het banen van het juiste pad. Van 
medewerkers verwachten we in zo’n 
situatie van drempelvrees dat zij een 
dergelijke derde om advies vragen.

4. Eerlijkheid
Bij een meningsverschil of een 
conflict, of bij onduidelijkheid over 
wie wat waarom en wanneer heeft 
gedaan of nagelaten, passen we hoor 
en wederhoor toe. 
We zijn voorzichtig met het 
beschuldigen van een collega of 
cliënt en staan ervoor open dat er 
wellicht in ons eigen gedrag ook 
onvolkomenheden zijn. Maar we 
dekken meningsverschillen en 
conflicten niet toe. Wij streven 
naar openheid en transparantie 
en zoeken naar een rechtvaardige 
en werkbare oplossing. Wij nemen 
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medewerkers serieus die praten over 
zaken die binnen onze organisatie 
niet deugen, maar verwachten dat 
zij eerst binnen de organisatie met 
collega’s en leidinggevenden over 
hun observaties spreken en bereid 
zijn hierover op een eerlijke wijze 
de dialoog te voeren. Eerlijkheid is 
op een respectvolle manier zeggen 
wat we denken met de intentie de 
dialoog te voeren. Eerlijkheid heeft te 
maken met de sfeer en de cultuur van 
een organisatie. Uiteraard is het van 
belang dat eerlijkheid niet verward 
wordt met botheid en disloyaliteit. 

5. Insiders en outsiders
In tal van werksituaties in onze orga-
nisatie bestaat een hechte verbonden- 
heid met elkaar (’teamgevoel’) en met 
cliënten. Dat is een groot goed, maar 
kan voor ‘nieuwkomers’ een behoor-
lijke barrière opwerpen. Met name als 
zo’n ‘nieuwkomer’ een medewerker 
is die niet door of namens het team 

is geselecteerd (bijvoorbeeld in ge-
val van reïntegratie van een arbeids- 
ongeschikte medewerker van een  
andere locatie), kan wederzijdse  
acceptatie lastig zijn. Wij willen  
echter een organisatie zijn waarin 
mensen een tweede kans (en soms 
ook een derde) krijgen. Dat betekent 
dat we die kans ook moeten bieden. 
De ‘insiders’ moeten de ‘outsider’ 
de gelegenheid geven zich tot ‘insi-
der’ te ontwikkelen en hem of haar 
daarbij steunen. En van de ‘outsider’  
verwachten we dat hij of zij er zelf  
alles aan doet om ‘erbij te horen’.

6. Middelen
Van medewerkers verwachten we dat 
ze zorgvuldig met de middelen die 
de organisatie hen ter beschikking 
stelt omgaan. Het is niet toegestaan 
om goederen en faciliteiten van 
de werkgever voor je zelf te 
gebruiken, tenzij een bevoegde 
leidinggevende daarvoor vooraf toe- 
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stemming geeft. Internetten  op 
apparatuur van de werkgever en 
in de tijd van de werkgever, het 
gebruik van kopieerapparatuur of 
vervoermiddelen van de organisatie, 
enzovoorts, voor privé-doeleinden 
zijn zonder die toestemming ver-
boden. Zowel onder als buiten 
werktijd worden geen (mobiele) 
telefoons van Ons Tweede Thuis  
voor privé-gesprekken gebruikt.

Het is niet toegestaan goederen (of 
diensten) van cliënten voor jezelf 
te gebruiken, je toe te eigenen of  
te kopen. Evenmin mogen mede-
werkers giften of geschenken van 
cliënten aannemen die het maat- 
schappelijk gebruikelijke te boven 
gaan: een (klein) verjaardags-
cadeautje mag, een DVD-speler niet.

7. Representatie
Wie in de tijd van Ons Tweede 
Thuis activiteiten voor derden 
uitvoert, zoals lezingen, cursussen 
of presentaties, dient de opbrengst 
daarvan aan de werkgever over te 

(laten) maken. Een kleine attentie 
(bloemen, boekenbon, denk aan 
maximaal €25,-) is de betreffende 
medewerker echter van harte  
gegund. Relatiegeschenken of het 
aanbod van een uitstapje, reisje of 
dergelijke door externe partijen die 
het bedrag van €25,- overstijgen 
worden gemeld aan de directie die 
een besluit neemt hoe hier in deze 
specifieke situatie mee om te gaan.

8. Alcohol, drugs en roken
Het gebruik van alcohol of andere 
drugs is tijdens het werk niet 
toegestaan. Wij verwachten dat 
medewerkers er zorg voor dragen 
dat zij optimaal in staat zijn hun  
werk te doen. Drugs en alcohol tasten 
de capaciteit aan om het werk goed 
te doen en daarmee de veiligheid 
van cliënten, van collega’s en de 
medewerker zelf. Werken ‘onder 
invloed’ verrichten is niet acceptabel. 
Uitsluitend voor wat betreft alcohol-
gebruik is er één uitzondering: bij 
bijzondere sociale gelegenheden 
(feestjes, recepties, etc.) tegen het 
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einde van de werkdag of diensttijd is 
beperkt alcoholgebruik toegestaan. 
Te allen tijde moeten continuïteit en 
veiligheid in het werk en de zorg voor 
cliënten gewaarborgd zijn. 

9. Informatieverstrekking
Respect voor cliënten - en voor 
collega’s - blijkt ook uit de manier 
waarop we met informatie over de 
persoonlijke werk- of levenssfeer 
omgaan. Die informatie is ver-
trouwelijk. Wij communiceren 
daarover niet met derden, tenzij 
de cliënt of collega daarvoor 
toestemming geeft, de wet het van 
ons verlangt of dat dit in het kader 
van goede zorgverlening of goed 
werkgeverschap functioneel is. Het 
uitwisselen van nota’s, documenten 
en beleidsstukken van Ons Tweede 
Thuis aan derden is wel toegestaan, 
mits dit zorgvuldig wordt afgewogen 
in overleg met de directie en er geen 

gevaar bestaat voor een verkeerde 
interpretatie van de inhoud door 
derden. 

10. Relaties
Relaties tussen medewerkers
(Seksuele) relaties met collega’s in 
eenzelfde team (organisatorische 
eenheid) moeten door betrokkenen 
worden gemeld bij de leidinggevende. 
Het is dan niet meer toegestaan 
om te werken in een hiërarchische 
werkrelatie. Eén van beiden zal een 
andere werkplek binnen of buiten Ons 
Tweede Thuis moeten zoeken. 
(Seksuele) intimidatie van collega’s 
is absoluut ontoelaatbaar. Bij vast-
stelling daarvan (uiteraard na hoor en 
wederhoor) volgen arbeidsrechtelijke 
maatregelen.

Professionele relatie met cliënten 
De medewerker geeft op een 
professionele manier inhoud aan de 
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relatie met de cliënt en diens familie 
of vertegenwoordigers. In het geval 
van ondersteuning in of aan een gezin 
worden alle gezinsleden als cliënten 
beschouwd. Professioneel betekent 
dat een medewerker:
• een cliënt altijd en overal respectvol 
 bejegent
• de relatie nooit voor eigen voordeel 
 gebruikt
• niet verder in het privéleven en de 
 privésfeer van de cliënt doordringt 
 dan nodig is voor de vastgestelde 
 zorg- en ondersteuningsstaken
• terughoudend is in het aangaan 
 van privécontacten met cliënten en  
 diens familie of vertegenwoor- 
 digers buiten het werk om en van  
 deze contacten altijd melding 
 maakt bij zijn leidinggevende. 
 Medewerkers voegen cliënten in  
 principe niet toe als contact of  
 vriend op social media die ze ook  
 privé gebruiken
• geen (im)materiële vergoeding/ 
 beloning van de cliënt aanvaardt  
 of zelf geeft die niet in verhouding  
 staat tot de professionele relatie

• de plicht heeft de cliënt te  
 beschermen tegen vormen van 
 ongelijkwaardige behandeling en 
 (seksueel) machtsmisbruik
• geen zaken geheim houdt als het  
 welzijn van de cliënt in het geding 
 is.

Het direct samenwerken met 
familieleden is niet gewenst. In die 
situaties waar een cliënt onder-
steuning krijgt van Ons Tweede Thuis 
en er sprake is van een direct contact 
met een familielid als medewerker 
wordt deze medewerker herplaatst 
binnen de organisatie.

Seksualiteit en seksueel misbruik
Seksueel contact met cliënten is strikt 
verboden. Bij gegronde vermoedens 
van seksueel misbruik met een 
medewerker als dader en een cliënt 
als slachtoffer doen we altijd aangifte 
bij de zedenpolitie. Bij vaststelling 
van seksueel misbruik beëindigen we 
de arbeidsrelatie met de betrokken 
medewerker onmiddellijk.
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We realiseren ons dat affectieve en 
erotische gevoelens zich niet laten 
dwingen door geboden en verboden. 
Wel stellen we nadrukkelijk dat de 
medewerker persoonlijk verant-
woordelijk is voor het signaleren 
en bespreekbaar maken van deze 
gevoelens als ze een cliënt betreffen. 
Een consequentie is dat in een 
dergelijke situatie de betreffende 
medewerker per direct niet meer 
inzetbaar is binnen de voorziening 
waar de betrokken cliënt woont of 
werkt en dat overwogen wordt of de 
medewerker nog elders binnen Ons 
Tweede Thuis ingezet kan worden. 
Als de toenadering tussen een 
medewerker en een cliënt de 
grens van het aangaan van een 
seksuele relatie (in welke vorm 
dan ook) nadert, is de medewerker 
verplicht zijn leidinggevende hiervan 
direct op de hoogte te stellen, 
zodat er onmiddellijk maatregelen 
genomen kunnen worden om de 

zorgverleningsrelatie tussen de 
medewerker en de betreffende cliënt 
te beëindigen, en de organisatie het 
handelen van de medewerker kan 
toetsen. Meldt de medewerker niet 
direct, dan volgen arbeidsrechtelijke 
maatregelen.
Als uit onderzoek blijkt dat de 
in de twee voorgaande alinea’s 
omschreven situatie toch als seksueel 
misbruik beschouwd moet worden, 
volgen alsnog daaraan gekoppelde 
consequenties van aangifte bij 
de zedenpolitie en onmiddellijke 
beëindiging van de arbeidsrelatie.

11. Relatiebeding 
Vanaf half januari 2009 wordt in alle 
nieuwe arbeidsovereenkomsten het 
relatiebeding opgenomen. Het 
relatiebeding houdt in dat het 
medewerkers met een dienstverband 
voor onbepaalde tijd verboden is 
om gedurende een periode van 
12 maanden na afoop van de 
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arbeidsovereenkomst met Ons 
Tweede Thuis op enigerlei wijze 
zakelijke contacten aan te gaan of te 
onderhouden met relaties van Ons 
Tweede Thuis. Hieronder worden 
verstaan cliënten en/of medewerkers 
van Ons Tweede Thuis. 
Het is niet verboden om bij een 
andere werkgever, c.q. concurrent te 
gaan werken. Als voorbeeld noemen 
we dat het relatiebeding verbiedt 
om een cliënt van Ons Tweede 
Thuis mee te nemen als men als 
zelfstandige ondernemer dezelfde 
dienstverlening gaat uitvoeren. Als 
een medewerker het verbod negeert 
staat er een boete tegenover van 
drie maandsalarissen. 

12. Kleding
De aanspreekbaarheid waarover het 
in deze gedragscode gaat, heeft ook 
betrekking op je wijze van kleden 
en je lichaamsverzorging. We doen 
niet aan kledingvoorschriften, maar 
verwachten van elke medewerker 
dat hij of zij zich op een bij werk, 

werkplek en functie passende wijze 
kleedt. Echter kleding die andere 
lichaamsdelen dan armen en benen 
ontbloot (b.v. buik) is niet wenselijk. 
Daarnaast zijn kleding en sieraden 
die vanwege tekst of symboliek 
grof zijn, uitlokken tot agressie of 
discriminatie of bedoeld zijn om 
reacties op te wekken, niet wenselijk.

13. Geweld, discriminatie, 
pesten
Geweld tegenover cliënten is 
absoluut niet toegestaan. Het begrip 
‘pedagogisch geweld’ komt niet in 
ons woordenboek voor. De BOPZ 
rechtvaardigt echter een aantal 
vormen van dwang in bijzondere 
zorgsituaties. Daarnaast heeft 
een medewerker die agressief 
wordt benaderd door een cliënt 
of vertegenwoordiger soms geen 
andere keuze dan zich ook fysiek 
te verdedigen: je hoeft je niet bont 
en blauw te laten slaan! Beter is  
het natuurlijk om dergelijke situaties 
te voorkomen of te ontwijken.
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Komt een medewerker echter in 
een situatie terecht waarin hij lijf en 
leden moet verdedigen, dan staan 
we achter die medewerker. 
Maar we gaan achteraf wel samen 
na hoe zo’n situatie heeft kunnen 
ontstaan en of het gebruik van 
geweld inderdaad niet (meer) te 
vermijden viel. 
Agressie en geweld, discriminatie 
of pesten tegenover collega’s is 
absoluut niet toegestaan. Bij vast-
stelling daarvan, uiteraard na hoor  
en wederhoor, volgen arbeids-
rechtelijke maatregelen.

14. Digitale communicatie
Op je werk ben je… aan het werk. Je 
cliënten verdienen je onverdeelde 
aandacht. Ons Tweede Thuis 
hanteert daarom het standpunt dat 
tijdens werktijd privécommunicatie 
tot een minimum beperkt wordt. Dat 
geldt voor alle vormen van digitale 
communicatie: Whatsapp, sms, 

mobiel bellen, Facebook, etc.

Privacy medewerkers
We verwachten van medewerkers 
dat ze hun eigen privacy goed in 
de gaten houden. Het gebruik 
van een privételefoon in het 
contact met cliënten, hun familie 
of vertegenwoordiger past daar 
niet (goed) bij: denk daar dus goed 
over na. Tenzij het echt niet anders 
kan, wordt het gebruik van een 
privételefoon sterk afgeraden. 

E-mail
Contact via e-mail doe je altijd via 
je persoonlijke OTT-email-account. 
Daarvan weten we namelijk zelf hoe 
veiligheid en bescherming tegen 
hackers geborgd zijn. We zijn dat 
wettelijk verplicht: cliëntgegevens  
verzenden via je privé-account is 
strikt verboden.
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Privacy cliënten
Medewerkers moeten ook uiterst 
zorgvuldig omgaan met de privacy 
van de cliënten van Ons Tweede 
Thuis (zie privacyregelement op de 
OTTheek) Het is daarom niet toe-
gestaan om over cliënten of ouders/ 
vertegenwoordigers van cliënten 
via social media zoals Facebook, 
Twitter, Youtube, etc. te com-
municeren. Ook het delen van foto’s 
of film over cliënten of ouders/
vertegenwoordigers van cliënten 
via social media, zoals Instagram, 
Pinterest, etc. is niet geoorloofd, 
tenzij daar schriftelijk toestemming 
voor is verleend. De formulieren 
hiervoor zijn te vinden op de 
OTTheek. 

Sociale media en OTT
Het plaatsen van leuke en positieve 
berichten op sociale media over  
Ons Tweede Thuis wordt ge-
stimuleerd en toegejuicht, maar aan 
medewerkers wordt gevraagd zich 
bewust te zijn van de effecten van 
eventuele negatieve berichtgeving. 
Ook gemeenten, cliënten, ouders/

vertegenwoordigers en vrijwilligers 
kunnen deze berichten lezen en 
ze zijn nadat ze zijn opgepikt niet 
meer te wissen. Maak dus altijd een 
zorgvuldige afweging voordat je 
iets plaatst! Medewerkers voegen 
cliënten niet toe als contact of vriend 
op hun eigen sociale media. Cliënten 
kunnen wel vriend worden van de 
stichtingspagina van Ons Tweede 
Thuis. 

Gezond verstand
Leidraad bij het gebruik van 
bovengenoemde moderne com-
municatiemiddelen blijft je eigen 
gezonde verstand en je normen- en 
waardenbesef. Wees een voorbeeld 
voor je collega’s! 

Voor advies over promotie via sociale 
media of met andere vragen kun je 
altijd bij de afdeling Communicatie 
terecht.

14 



J I J & I K
15. Evaluatie
Deze gedragscode bevat normen 
voor onderlinge omgangsvormen. 
Soms zijn die normen klip en klaar, 
vaker moet je ze vertalen naar een 
concrete situatie. Dat is lastig, 
ook omdat de maatschappelijke 
werkelijkheid verandert. Wat wij 
twintig jaar geleden ‘normaal’ 
vonden, bijvoorbeeld roken op 
de werkplek, is dat nu niet meer. 
Daarom is het belangrijk dat wij 
binnen onze organisatie met 
elkaar in gesprek blijven over 
deze gedragscode en de normen 
die daaraan ten grondslag liggen. 
Het periodieke gesprek in teams 
van medewerkers en in de diverse 
managementteams, maar ook in de 
meer individuele werkbegeleiding 
of in functioneringsgesprekken is 
noodzakelijk om gewenst gedrag te 
verankeren en ongewenst gedrag te 
benoemen en te bestrijden.

16. Positieve feedback
Met alle aandacht die gewenst is 
voor het aanspreken op ongewenst 
gedrag mogen we het belang van 
positieve feedback niet uit het oog 
verliezen. Eén compliment voor een 
geleverde prestatie motiveert meer 
dan tien signalen over gedrag dat 
nog verbetering behoeft. Wij vragen 
medewerkers, leidinggevenden en 
managementteam attent te zijn op 
zaken die goed gaan en collega’s  
daar individueel of collectief waar-
dering voor te geven.

17. Sancties bij overtreding 
van de gedragscode
Bij lichte overtredingen of de  
eerste keer dat bepaald gedrag 
voorkomt volgt een formele 
waarschuwing door de leiding-
gevende van devoorziening. Indien 
deze waar-schuwing niet voldoende 
is om het gedrag te corrigeren, 
bij herhaling of bij zwaardere 
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vergrijpen volgt een schriftelijke 
waarschuwing of berisping door 
of namens de bestuurder. Bij 
herhaaldelijke overtredingen of 
zware overtredingen volgen arbeids- 
rechtelijke maatregelen conform 
wetgeving en CAO voor mede-
werkers. Ook kan waar dat van 
toepassing is aangifte bij de politie 
worden gedaan. 

18. Klachtenprocedure en 
vertrouwenspersonen
Het kan zijn dat alleen de dialoog 
op de werkvloer niet voldoende 
oplossing biedt voor het hanteren 
van meningsverschillen over de 
inhoud en de toepassing van  
normen voor gewenst gedrag. 
Ons Tweede Thuis beschikt over 
klachtenprocedures (één voor 
medewerkers en één voor cliënten en 
hun vertegenwoordigers, te vinden 
op OTTheek). Hiermee kan een 
klacht verhelderd worden, opgelost 
worden, in elk geval beoordeeld 
worden. 

Ook kan een medewerker een 
bemiddelaar inschakelen. Dit kan de 
vertrouwenspersoon of eventueel (in 
overleg met de vertrouwenspersoon) 
een externe deskundige zijn. 
 
19. Tenslotte
In deze code draait het om de 
bereidheid jezelf en je collega’s 
te blijven bevragen op gedrag 
in de werksituatie. Is dat 
gedrag functioneel? Is het ook 
professioneel in relatie tot cliënten, 
vertegenwoordigers en collega’s? 
Is het fatsoenlijk? Is het moreel 
verantwoord? Het gesprek over 
dergelijke vragen vinden we 
belangrijker dan het slaafs navolgen 
van regeltjes. Maar we erkennen 
dat het voeren van dat gesprek  - 
openstaan voor aanspreking, durven 
aanspreken - toch veel moeilijker 
is dan je simpelweg aan regels 
houden. Gesprekken over ‘concrete 
voorvallen’ kunnen helpen om die 
drempel te verlagen. Daarom vragen 
wij elk team om met enige regelmaat 
over dilemma’s in het werk te praten.

& G E D R A G S C O D E
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Samenhang/links  
Deze procedure hangt samen met de volgende 
documenten op het intranet van Ons Tweede 
Thuis:

& Functiebeschrijvingen

& Klachtenregeling cliënten en   
 vertegenwoordigers 

& Klachtenbehandeling    
 medewerkers 

& Aanvaarden van geschenken

& Vrijheidsbeperkende   
 handelingen

& Indiensttreding   
 bloedverwanten/ontstaan  
 intieme relaties

& Ongewenst gedrag van 
 medewerkers 
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