
   

 

   

 

  

Gedragscode Jess GGZ 
Respect en gelijkwaardigheid: Onze praktijk vindt het belangrijk dat haar cliënten zoveel mogelijk op 

een door hen gewenste manier hun doelen kunnen nastreven. De medewerkers zullen de cliënten 
vanuit hun deskundigheid daarbij ondersteunen. Samen wordt er zoveel mogelijk gestreefd naar 

overeenstemming met respect voor de keuzes die daarbij worden gemaakt.  

 
Om misverstanden te voorkomen en om te laten zien dat onze praktijk waarde hecht aan bepaalde 

normen en waarden, volgt onderstaand een beschrijving van hetgeen uitdrukkelijk verboden is.  
Met deze richtlijnen worden de grenzen van toelaatbaar gedrag aangegeven. 

 
Pesterijen 

Binnen onze praktijk is er respect voor de ander. Het is dan ook niet geoorloofd om anderen te 

kwetsen, te vernederen, vervelende opmerkingen te maken, te beledigen of te schelden, openlijk 
terecht te wijzen, te negeren of sociaal isoleren, gebaren te maken, te roddelen, kritiek te uiten op 

iemands persoonlijke leven of het beschadigen van eigendommen.  
 

Discriminatie 

Elke vorm van discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, 
huidskleur, lichamelijke of geestelijke beperking, nationaliteit, geslacht, seksuele voorkeur of op welke 

grond ook, is niet toegestaan.  
 

Intimidatie 
Schelden, discriminerende taal uiten of met grote stemverheffing spreken, is verboden. Ook 

lichamelijke uitingen zoals het zich groot maken, het hinderlijk in de weg lopen of achtervolgen wordt 

niet geaccepteerd. Dit geldt ook voor het uiten van bedreigingen. Verder is handtastelijkheid verboden 
evenals het lastig vallen of achtervolgen van een anders. In dat verband kan gedacht worden aan het 

bovenmatig contact zoeken waaronder ook telefonisch of middels sms’jes, appjes, e-mails en andere 
kanalen zoals Social Media. 

 

Seksuele intimidatie 
Elke ongewenste seksueel getinte aandacht, die tot uiting komt in verbaal, fysiek of non-verbaal 

gedrag, dat zowel opzettelijk als onopzettelijk kan zijn en dat door degene(n), die hiermee 
wordt/worden geconfronteerd als ongewenst en onplezierig wordt ervaren, is verboden. 

 

Belangenverstrengeling 
Elke handeling die vermenging van zakelijke- en privébelangen kan veroorzaken, dient vermeden te 

worden om belangenverstrengeling te voorkomen. Deze regel houdt in dat, zonder persoonlijk belang, 
getrouw, integer en professioneel moet worden gehandeld.  

 
Diefstal 

In geval van diefstal van organisatie eigendommen of eigendommen van cliënten dient er melding te 

worden gedaan bij de praktijkhouder: 
• Er wordt aangifte gedaan en er volgt een politieonderzoek. 

• Tijdens het onderzoek wordt een medewerker op non-actief gezet, in eerste instantie voor de 
duur van drie weken. 

• Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek zal bepaald worden welke maatregelen 

worden genomen.  
 

Cliënten 

Wanneer een medewerker van onze organisatie bij of door een cliënt wordt geconfronteerd met 
pesterijen, agressie/geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie of een andere vorm van intimidatie 

heeft hij/zij het recht de werkzaamheden bij deze cliënt onmiddellijk te onderbreken zonder dat dit 
een dringende reden voor ontslag in de zin van artikel 7:678 Burgerlijk Wetboek oplevert. Tevens 

dient dit, wanneer hier sprake van is, gemeld te worden bij de praktijkhouder. De medewerker heeft 
het recht om opnieuw plaatsing bij de betrokken cliënt te weigeren, wanneer melding is gemaakt van 

één van bovenstaande punten.  


