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1. Inleiding 
Zowel medewerkers1 van Zorgcentra Meerlanden, als cliënten en bezoekers dienen elkaar met respect te 
benaderen. Het gaat hierbij om:  
 

“eerbied te hebben voor de opvattingen van anderen en  
voor de grenzen die anderen hanteren” 

 
Zorgcentra Meerlanden keurt omgangsvormen waarbij respect niet in acht wordt genomen af en wil 
ongewenst gedrag voorkomen. Hierbij gaat Zorgcentra Meerlanden er van uit dat:  
 

“iedere medewerker en cliënt met respect wordt bejegend en behandeld en anderen ook met respect 
bejegent en behandelt”. 

 
Om ongewenste omgangsvormen te voorkomen en -als het zich voordoet- op een zorgvuldige manier om 
te gaan met de nadelige gevolgen, heeft Zorgcentra Meerlanden een regeling opgesteld:  
de procedure “seksuele intimidatie, agressie, discriminatie, racisme of een andere vorm van intimidatie”. 
Deze regeling wordt verder in deze folder afgekort tot regeling ongewenste intimiteiten/agressie/discriminatie.  
 
Omdat u als medewerker moet weten/op moet kunnen zoeken “hoe te handelen in het geval van ongewenste 
intimiteiten/agressie/ discriminatie, ontvangt u deze regeling.  
 
 
2. Definities 
Bij ongewenste omgangsvormen gaat het erom dat iemand het gedrag als ongewenst ervaart. Dit kan zijn 
het maken van een dubbelzinnige opmerking, pesten of lichamelijk lastig vallen. Afhankelijk van de situatie 
en de persoon kunnen bepaalde gedragingen als ongewenst gedrag beschouwd worden.  
Een persoon maakt zelf uit, waar de grens tussen acceptabel en niet gewenst ligt! 
 
Er is altijd sprake van eenzijdig gedrag tegen iemand die dit gedrag  niet wenst. Intimidatie en ongewenst zijn 
hierbij sleutelwoorden.  
Ongewenst gedrag kan zich voordoen in relatie tot een cliënt, tot een collega en/of tot een leidinggevende. 
 
Het zou kunnen gebeuren dat uw leidinggevende misbruikt maakt van zijn2 positie, door bijvoorbeeld aan 
te geven dat iets moet omdat de medewerker anders zijn/haar baan verliest. Dit mag nooit als reden 
gebruikt worden om ongewenst gedrag te tolereren!  
 
2.1 Ongewenste intimiteiten 
Voorbeelden van ongewenste omgangsvormen zijn: 

 voortdurende op- en aanmerkingen op uw uiterlijk; 

 dubbelzinnige en schunnige opmerkingen en gebaren; 

 uitkleden met de ogen; 

 voortdurend staren en lonken, gluren; 

 onnodig en ongewenst lichamelijk contact; 

 aanranding, verkrachting. 
 
Zorgcentra Meerlanden tolereert geen enkele vorm van ongewenste intimiteiten!  

                                                 
1 Onder medewerkers worden ook vrijwilligers verstaan. 
2  Voor “zijn” kan ook “haar” gelezen worden, voor “zij” kan ook “hij” gelezen worden. 
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2.2 Geweld en agressie  
Geweld is een uiting van macht en kracht, die hevig en onstuimig wordt uitgevoerd. Het geweld kan tegen 
medewerkers, cliënten of zaken zijn gericht. 
 
Er bestaan talloze vormen van geweld, zoals mondeling geweld en lichamelijk geweld.  
 
Geweld wordt niet geaccepteerd binnen Zorgcentra Meerlanden! 
 
2.3 Discriminatie, racisme of een andere vorm van intimidatie 
Ook bij discriminatie of racisme gaat het om ongewenste omgangsvormen; voorbeelden zijn: 
 

 negatieve opmerkingen over afkomst/huidskleur/geslacht; 

 onderscheid maken op grond van afkomst/huidskleur/geslacht; 

 bedreigen. 
 
Zorgcentra Meerlanden tolereert het niet dat u anders wordt bejegend vanwege uw afkomst of dat u iemand 
niet juist benadert wegens zijn afkomst!   
 
 
3. Voorkoming van ongewenst gedrag  
Het voorkomen van ongewenste omgangsvormen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle 
medewerkers en cliënten van Zorgcentra Meerlanden. Men moet gezamenlijk werken aan een goede en 
beschaafde werk- en leefsfeer.  
 
Medewerkers van Zorgcentra Meerlanden moeten zich zorgvuldig gedragen zowel ten opzichte van elkaar 
als tegenover cliënten en bezoekers. Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd en kan leiden tot 
disciplinaire maatregelen.  
 
Gedrag dat niet getolereerd wordt van u als medewerker wordt ook niet getolereerd van cliënten en 
bezoekers. Ongewenst gedrag kan in dit geval leiden tot bijvoorbeeld een waarschuwing of zelfs tot ontzeg-
ging van de toegang tot Zorgcentra Meerlanden. 
 
U als medewerker wordt, mocht het nodig zijn, in staat gesteld praktische vaardigheden te (kunnen) 
ontwikkelen, waardoor u weerbaarder wordt en duidelijk uw grenzen kunt stellen in relatie tot de cliënt en 
collega’s. Dit kunt u bijvoorbeeld bespreken in een functioneringsgesprek. 
 
Minimaal één maal per jaar zal het onderwerp “ongewenst gedrag” aandacht krijgen in uw werkoverleg.  
 
 
 
 
 
 
4. Ongewenst gedrag door cliënt naar medewerker 
In geval een cliënt ongewenst gedrag vertoont, kunt u dit proberen met hem/haar te bespreken. Wanneer 
dit niet mogelijk is, niet tot het gewenste resultaat leidt of indien u dit niet durft, kunt u samen met uw 
leidinggevende een gesprek aangaan. 
 
Indien u slachtoffer bent van een agressie-incident of onveiligheid of hiervan getuige bent, heeft u de plicht 
dit te melden.  
 
Mocht het voorval u behoorlijk hebben aangegrepen, dan kunt u  voor opvang, begeleiding en bemiddeling 
contact opnemen met de vertrouwenspersoon voor medewerkers (zie hoofdstuk7).  
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Uw leidinggevende houdt van de hele procedure een administratie bij. Van elk voorval wordt een 
meldingsformulier ingevuld. U, als slachtoffer, heeft hier inzage in. De melding wordt vertrouwelijk behandeld. 
De positie van u als medewerker zal hierbij niet in het geding komen.  
 
 
5. Ongewenst gedrag door medewerker naar cliënt 
Voor een cliënt is het over het algemeen lastig om ongewenst gedrag aan te geven. Een cliënt is immers 
afhankelijk van hulp. 
U dient daarom als medewerker heel alert te zijn op signalen van cliënten. Indien u merkt/vermoedt dat 
een cliënt slachtoffer is van intimidatie/agressie/discriminatie door bijvoorbeeld een collega, dan heeft u de 
plicht dit direct te melden bij zijn of uw leidinggevende.  
 
Tevens dient u zich bewust te zijn van uw positie ten opzichte van cliënten; van u wordt verwacht dat u 
cliënten respectvol bejegent en dat u uw attitude, vaardigheid en kennis toepast om agressie en geweld te 
voorkomen.  
 
Ook hierbij geldt dat een melding vertrouwelijk wordt behandeld. De positie van de cliënt mag op geen enkele 
manier in het geding komen; de anonimiteit van betrokkenen wordt naar buiten toe gegarandeerd. 
 
 
6. Ongewenst gedrag tussen medewerkers  
Wanneer u ongewenst gedrag ervaart van een collega, moet u dit eerst proberen te bespreken met 
desbetreffende persoon, eventueel met hulp van uw leidinggevende.  
 
Indien uw leidinggevende zelf de oorzaak is van het ongewenste gedrag, kunt u naar zijn leidinggevende 
stappen. 
 
Wanneer bovenstaande niet mogelijk is of niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u voor opvang, 
begeleiding en bemiddeling contact opnemen met de vertrouwenspersoon (zie hoofdstuk7).  
 
De leidinggevende of vertrouwenspersoon zal, afhankelijk van uw wens, desbetreffende persoon 
aanspreken op het ongewenste gedrag. Er worden duidelijke afspraken gemaakt ten aanzien van het 
ongewenst gedrag.  
 
De meldingen worden vertrouwelijk behandeld. De positie van u als medewerker mag op geen enkele manier 
in het geding komen. De anonimiteit van de betrokkenen wordt naar buiten toe gegarandeerd. 
 
 
7. Vertrouwenspersoon voor medewerkers  
Bij ongewenste intimiteiten/agressie/discriminatie door een cliënt of andere medewerker, dient u in eerste 
instantie contact op te nemen met uw leidinggevende. Mocht dit niet tot resultaat leiden, dan kunt u de 
vertrouwenspersoon benaderen. De vertrouwenspersoon, die geen banden heeft met Zorgcentra Meerlanden, 
geeft raad en steun bij onprettige en ongewenste situaties. 
 
Tot de vertrouwenspersoon kan zich wenden: 
a een medewerker van Zorgcentra Meerlanden die ongewenst gedrag ondervindt van een collega, 

cliënt en/of bezoeker van Zorgcentra Meerlanden;  
b een medewerker van Zorgcentra Meerlanden die aangesproken wordt op zijn ongewenst gedrag. 
 
Contact met een vertrouwenspersoon is bedoeld om in eerste instantie te komen tot een informele 
behandeling van een “klacht”.  
U kunt bij de vertrouwenspersoon terecht zonder dat dit tot vervolgstappen hoeft te leiden.  
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Meer informatie over de rol/taken/positie van de vertrouwenspersoon kunt u vinden in de folder 
“vertrouwenspersoon voor medewerkers”, die alle medewerkers ontvangen.  
 
 
8. Vervolg en nazorg 
Na ieder incident wordt gekeken of en zo ja welke maatregelen genomen moeten worden. 
 
Bij een strafbaar feit wordt aangifte gedaan bij de politie.  
Aangifte kan in de regel alleen gedaan worden door betrokken personen. Zorgcentra Meerlanden kan u 
hierbij ondersteunen. 
 
Na een voorval biedt Zorgcentra Meerlanden nazorg aan. Nazorg is: 

“het op gang brengen en bevorderen van een verwerkingsproces  
bij alle betrokkenen, slachtoffer en dader”. 

 
Uw direct-leidinggevende is verantwoordelijk voor nazorg en uitvoering van het beleid naar aanleiding van 
het voorval. Indien de direct-leidinggevende hierbij zelf betrokken is, dan neemt zijn/haar leidinggevende 
deze verantwoordelijkheid over. De directie controleert of de leidinggevende het protocol juist uitvoert. 
 
Aan het ongewenste gedrag zal ook in het werkoverleg aandacht besteed worden.  
 
 
9. Tot slot 
Voor de omgang met ongewenste intimiteiten/agressie/ discriminatie is een procedure opgesteld, die u 

terug kunt vinden in het arbo-handboek. Hierin is tevens het registratieformulier opgenomen. 


