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1 INLEIDING 
 
WIJ 3.0 beschikt sinds 2015 over meerdere veiligheidsdocumenten. Mede op verzoek van de 
CMR zijn deze documenten gebundeld tot één beleidsplan. Hierbij zijn dubbelingen 
weggehaald en enkele zaken kernachtiger neergeschreven. Het resultaat is een 
veiligheidsplan dat meer overzicht biedt en beter is te hanteren dan de losse documenten. 
 
De documenten die dit plan vervangt zijn: 
 
1. Incidentmeldingen 
2. Opvang na incidenten 
3. Agressieprotocol 
4. Opvang en nazorg  
5. Meldcode huiselijk geweld 
 
Dit geeft al aan dat de centrale lijn in dit veiligheidsplan de veiligheid betreft die voortkomt uit 
een goed omgaan met elkaar. Er zijn uiteraard meer veiligheidsaspecten, van fysieke aard en 
inzake brandveiligheid, waar WIJ 3.0 mee te maken heeft. Die zijn ondergebracht in andere 
rapportages en plannen. Stelregel is dat WIJ 3.0 voldoet aan alle vereiste keuringen en 
veiligheidsvoorschriften. En dat daar waar deelnemers voor werkactiviteiten apparaten 
gebruiken deze zijn voorzien van een heldere gebruiksinstructie. We toetsen veiligheid onder 
meer via een geregelde RI&E en doen noodoefeningen. 
 

2 GEDRAGSCODE 
 
Een veilige omgeving is een essentiële voorwaarde binnen WIJ 3.0 om tot goede begeleiding 
te komen. Een prettig werkklimaat en goede onderlinge omgangsvormen zijn hier 
onlosmakelijk mee verbonden. Onze gedragscode behelst de normen en waarden die wij 
hanteren bij het beoordelen van ons eigen gedrag en het gedrag van anderen. Het beschrijft 
algemene gedragsregels en regels over de wijze hoe we met elkaar omgaan en regels over 
hoe wij omgaan met cliënten en bezoekers. In bijlage 1 is de hele code te lezen. 
Afgeleid van de Gedragscode zijn enkele basisregels voor goed gedrag. Deze regels maken wij 
op locaties bekend. Belangrijke gedragsregels zijn: 

- Ga om met anderen zoals je wilt dat ook met jou wordt omgegaan; 
- Schreeuwen, schelden, ruzie maken, intimiderend of gewelddadig gedrag is niet 

toegestaan; 
- We respecteren elkaar; elke vorm van sexuele intimidatie of discriminatie is niet 

toegestaan; 
- We respecteren ieders eigendom; bewust toebrengen van schade en vernielingen is 

niet toegestaan. 
- We willen een veilige en gezonde omgeving; bezit of gebruik van sterke drank en 

drugs is niet toegestaan. Iedereen volgt de geldende rookbepalingen. 
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3 RISICO’S IN BEELD 
 
We onderscheiden op drie niveaus risico’s waar we geregeld bij stil moeten staan. Op 
locatieniveau moeten de risico’s in beeld zijn en onder meer via het bedrijfsnoodplan van een 
aanpak zijn voorzien. In de samenwerking met deelnemers en cliënten moet in beeld zijn hoe 
hierin een veilige omgang kan worden verzekerd en iedereen zijn sociale zelf kan zijn. In de 
directe begeleiding zal via kennismaking (intake) en begeleidingsplan aandacht moeten zijn bij 
de begeleider voor eventuele risico’s die voortkomen uit het gedrag van de deelnemer of 
cliënten, al dan niet in reactie op bepaalde situaties/ bejegening. 
 
 

4 INCIDENTEN 

4.1 Doel 

Incidenten maken inzichtelijk of er sprake is van een veilige werkomgeving, waar de tekorten 
zijn en stimuleren het management deze aan te pakken. Door een incidentmelding is het 
mogelijk het risico op herhaling te verminderen en kan zo nodig passende nazorg worden 
geboden aan de getroffene(n). Met haar meldingsprocedure wil WIJ 3.0 voldoen aan de 
wetgeving in Nederland die stelt dat ongevallen moeten worden geregistreerd en in sommige 
gevallen aan de Arbeidsinspectie moeten worden gemeld.  

4.2 Reikwijdte 

Het betreft alle incidenten die zich hebben voorgedaan in of op gebouwen en/of terreinen 
van wij 3.0 of waar activiteiten van wij 3.0 gaande waren. 

4.3 Kenschets incidenten 

Gaat om situaties met agressie en geweld, situaties inzake diefstal en vernieling eigendommen, 
prikincidenten1), sexuele intimidatie, pesten, discriminatie en calamiteiten (o.a. onverwacht 
overlijden, letsel, ernstig gedrag). In algemene bewoordingen: elk voorval dat een medewerker als 
incident ervaart. Belangrijk kader hierin zijn onze Gedragsregels, zie paragraaf 2. 
 
1) binnen 24 uur contact opnemen met Prikpunt via speciaal telefoonnummer 088-7745463 – 24/7 
bereikbaar 

4.4 Procedure  

Meldingen worden via een onlineformulier (intranet) gemeld. Deze informatie komt terecht 
bij de procesverantwoordelijke van WIJ 3.0. De afhandeling van het incident is vertrouwelijk 
en meldingen zijn alleen inzichtelijk voor de procesverantwoordelijke, de melder en de 
leidinggevende van de melder. In rapportages en evaluaties zullen geen namen genoemd 
worden van medewerkers. 
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MEDEWERKER LEIDINGGEVENDE PROCESVERANT-
WOORDELIJKE 

BESTUUR 

Meldt incidenten Bevordert een goede 
meldingscultuur 

Bewaakt werken 
volgens afgesproken 
procedure 

 

Maakt kenbaar welke 
nazorg wenselijk is 

Zorgt voor opvang na 
het incident 

  

 Meldt ernstige 
incidenten aan het 
bestuur en zo nodig 
politie 

  

Volgt de eventueel 
extra genomen 
maatregelen 

Treft maatregelen om 
herhaling te 
voorkomen 

  

 Informeert 
procesverant-
woordelijke 

Verzendt 
ontvangstbevestigingen 
met aanvullende vragen 

(zie bijlage 2) 

 

  Zet aanmeldingen 
geanonimiseerd in een 
overzicht op intranet, 
rapporteert per 
kwartaal en monitort 
opvolgingsacties 

Bespreekt 
incidenten met 
leidinggevenden 

  Analyseert meldingen 
en rapporteert aan 
bestuur; ernstige 
incidenten worden 
altijd aan het bestuur 
gemeld 

Neemt zo nodig 
maatregelen 

 
De medewerker meldt het incident zsm. bij de leidinggevende. Indien deze de veroorzaker is 
van het incident dan meldt de betrokken medewerker het incident bij de hoger 
leidinggevende. 
 
CALAMITEIT EN ERNSTIGE INCIDENTEN 
Een calamiteit wordt na melding door de stafmedewerker kwaliteit en veilheid onmiddellijk 
doorgegeven aan de gemeente Utrecht als de betrokkene in Utrecht woonachtig is en een 
WMO indicatie heeft: https://zorgprofessionals.utrecht.nl/hulp-en-ondersteuning-
wmo/melding-doen-bij-degemeentelijke-wmo-toezichthouder/ 
Bij de regio wordt het aan de GGD doorgegeven. 
 
Ernstige incidenten (ongevallen) zullen altijd systematisch – conform wettelijke richtlijnen – 
worden onderzocht. Bovendien zal hiervan melding worden gedaan aan de arbeidsinspectie. 
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4.5 Opvolging 

EERSTE OPVANG 
De eerste opvang van cliënten, medewerkers en vrijwilligers van WIJ 3.0 vindt plaats door de 
leidinggevende of (indien deze op dat moment niet aanwezig is) door aanwezige 
medewerkers. De leidinggevende bepaalt in samenspraak met betrokkenen welke 
ondersteuning gewenst is.  
 
VERVOLGACTIES 
In geval de politie ingeschakeld moet worden meldt dan uitdrukkelijk dat het gaat om een 
VPT-melding.  (VPT= Veilig Publieke Taak). De aangifte krijgt dan bijzondere aandacht bij 
Politie en Justitie. Wij 3.0 heeft een account bij de politie waardoor deze meldingen 
gemakkelijk digitaal gedaan kunnen worden. 
In geval een deelnemer dader is in het incident stuurt de leidinggevende deze binnen 
afzienbare tijd een bericht met de gevolgen (zie paragraaf Sancties). 
 
HUISELIJK GEWELD 
Als medewerkers in hun contact met cliënten signalen krijgen inzake huiselijk geweld wordt 
contact opgenomen met buurtteam Jeugd & Gezin of met Advies- en Meldpunt 
Kindermishandeling, het Steunpunt Huiselijk Geweld. 
 
 

5 SANCTIES 
 
Sancties volgen voor veroorzakers van of daders bij incidenten. In geval van cliënten kan de 
sanctie een berisping zijn, stopzetting zijn van de begeleiding voor een bepaalde tijd tot het 
beëindigen van de begeleiding. Zie voor meer informatie paragraaf 9.3. 
Via aantekening ervan in het cliëntregistratiesysteem worden sancties genoteerd. 
Elke sanctie die bij één locatie van WIJ 3.0 wordt opgelegd, geldt direct ook voor alle andere 
locaties. 
Leidinggevenden bepalen de sanctie na betrokkenen gehoord te hebben, tenzij de ernst 
zodanig is dat dit geen toegevoegde waarde heeft.  
 
DOEL 
Het doel van sancties is om betrokkenen te laten inzien dat het vertoonde gedrag verkeerd 
was. En hiermee naar alle andere cliënten en medewerkers aan te geven dat veiligheid een 
groot goed is. Het doel is niet om de betrokkene te straffen om het straffen alleen; war 
mogelijk zal door een gesprek bij het opleggen van de sanctie en het opheffen ervan 
geprobeerd worden om de ervaring als onderdeel van de ontwikkeling van de cliënt te 
benutten. 
 
MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS 
Medewerkers worden gesanctioneerd via aantekening in hun personeelsdossiers tot 
verdergaande stappen, afhankelijk van de ernst. Vrijwilligers krijgen een berisping of, in 
ernstiger gevallen, ontbinden we de overeenkomst. 
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6 PRIVACY 
 
BEROEPSGEHEIM  
Iedere medewerker die cliënten individueel begeleidt heeft een beroepsgeheim. Dit geheim 
verplicht de medewerker om geen informatie over de cliënt aan derden te verstrekken, tenzij 
de cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven. Dit vloeit voort uit de privacy bepalingen uit 
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en uit de Grondwet (artikel 10).  
Het beroepsgeheim is een vorm van evenwichtskunst: geheimhouding waar mogelijk, 
zorgvuldige doorbreking van het geheim waar nodig.  
 
TOESTEMMING  
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming gaat WIJ 3.0 zorgvuldig om 
met het documenteren en gebruiken van persoonlijke cliëntinformatie. Bij de eerste 
registratie ontvangt elke cliënt informatie over zijn rechten, waaronder het inzien of laten 
vernietigen van informatie wanneer de cliënt daarom vraagt.  
 

7 STEUN EN HULP 
 
VERTROUWENSPERSOON 
WIJ 3.0 beschikt over een extern vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is er voor de 
eerste opvang en begeleiding van medewerkers die geconfronteerd worden met onder 
andere pesten, treiteren, geweld, verbale en non-verbale agressie, (seksuele) intimidatie, en 
discriminatie. De vertrouwenspersoon werkt strikt vertrouwelijk. 
 
MAATSCHAPPELIJK WERKER 
WIJ 3.0 beschikt over een externe maatschappelijk werker. Deze werker is er voor 
medewerkers die te maken hebben met zaken die hun werk en welbevinden ernstig 
elemmeren. Bijvoorbeeld problemen in werkrelaties, veroorzaakt door verstoorde 
werkverhoudingen, onvoldoende samenwerking en/of gebrekkige communicatie en 
problemen rondom ongewenst gedrag in de werksituatie (seksuele intimidatie, agressie enz.). 
 

8 TRAINING 
 
WIJ 3.0 wil dat alle werknemers veilig en zeker kunnen handelen bij agressie-incidenten. 
Daarom voorziet WIJ 3.0 erin dat alle werknemers in het primair proces bekend zijn met de 
basiskennis- en kunde van voorkomen en (de-escalerend) omgaan met agressie. Dit gebeurt 
door het jaarlijks aanbieden van passende trainingen. Deelname aan trainingen teneinde een 
voldoende niveau te krijgen in het voorkomen van agressie of er mee om te gaan is niet 
vrijblijvend en makt bij wijze van toetsing onderdeel uit van de Jaargesprekken.  
 
 

9 VEILIGHEID LOCATIES 
 
In de bespreking van dit plan door de CMR zijn enkele aandachtspunten benoemd die 
specifiek de organisatie van de veiligheid op locatie betreft. Daarom wijden we hier een 
aparte paragraaf aan. Belangrijke punten: 
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• Bezoekers op locaties zijn altijd bekend doordat ze te maken hebben met een 
activiteit of op een andere manier functioneel aanwezig zijn en bekend bij een 
medewerker van de locatie; 

• Mede hierom kent elke locatie een receptie die gedurende het grootste deel van de 
openstelling is bemensd. Duidelijk voor bezoekers moet dan zijn dat zij zich eerst bij 
de receptie melden;1 

• Centraal en zichtbaar kan iedereen zich informeren over welke BedrijfsHulpVerleners 
(BHV’rs) aanwezig zijn in het pand om bij nood snel hulp in te kunnen roepen. 

• Centraal en zichtbaar wordt iedereen ook geïnformeerd over de gedragsregels 
(huisregels); 

• Bij openstelling van een locatie zijn er altijd minstens twee professionele 
medewerkers aanwezig.2 

 
 
 

10 BIJLAGEN 

10.1 Gedragscode 

DEFINITIES 
Organisatie: 
Stichting WIJ 3.0 
- Bestuur: Het bestuur van de organisatie belast met de eindverantwoordelijkheid en 

dagelijkse leiding van de uitvoering van de dienstverlening en statutair het 
besluitvormend orgaan van de rechtspersoon. 

- Medewerkers: Alle personen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor WIJ 3.0. Hieronder 
vallen o.a. werknemers, zzp-ers, vrijwilligers, uitzendkrachten, stagiairs, maar ook 
vakantiekrachten. Voor de werking van deze gedragscode worden zzp-ers en vrijwilligers 
gelijk gesteld met medewerkers. 

- Leidinggevende: De leidinggevende onder wiens verantwoordelijkheid een medewerker 
valt, tenzij door de organisatie een andere leidinggevende is aangewezen. Voor 
vrijwilligers dient ‘leidinggevende’ gelezen te worden als ‘contactpersoon vrijwilliger’. 

- Cliënten: De hulpvrager die gebruik maakt van de diensten van WIJ 3.0. 
- Derden: O.a. netwerkpartners en bezoekers waar we een (zakelijke) relatie mee hebben. 
- Ongewenst gedrag of grensoverschrijdend gedrag: Handelingen van medewerkers of 

cliënten/deelnemers die door andere medewerkers of cliënten/deelnemers als vijandig, 
vernederend of intimiderend kunnen worden beschouwd. Hieronder vallen in ieder geval 
seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en belaging/ stalking. Van 
belang is dat diegene die het gedrag ondergaat, bepaalt wat als ongewenst wordt 
beschouwd. 

- Klachtenprocedure: Interne procedure om samen tot een oplossing te komen van een 
klacht. 

 
1 Dit geldt alleen voor locaties die nu al een receptie hebben en moet passen in de functie van de 
receptie-medewerkers. 
2 Hier wordt van afgeweken afhankelijk van de zorgomgeving. 
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- Klachtencommissie: Externe commissie die klachten in behandeling nemen van 
medewerkers, stagiaires en vrijwilligers, zzp-ers van WIJ 3.0 met betrekking tot de 
dienstverlening en/of over de bejegening door (medewerkers van) WIJ 3.0. 

 
ALGEMENE GEDRAGSNORMEN 
1. Eigen verantwoordelijkheid voor gedrag 
Medewerkers zijn verantwoordelijk voor het eigen (professioneel) handelen en leggen daar 
desgevraagd verantwoording over af. 
 
2. Respectvol gedrag 
De medewerkers van WIJ 3.0 gaan respectvol met elkaar om en maken ongeacht: godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, etniciteit, geslacht, nationaliteit, seksuele voorkeur, 
culturele achtergrond, leeftijd of lichamelijke kenmerken. Van medewerkers wordt verwacht 
dat ze alert zijn op signalen (grenzen) van anderen aangaande ongewenst gedrag en indien 
nodig geven zij ook hun eigen grenzen aan. Van cliënten, bezoekers en andere betrokkenen 
verwachten wij eveneens respectvol gedrag. 
 
3. Afspraak is afspraak 
Medewerkers van WIJ 3.0 komen afspraken na, tenzij er overmacht of onvoorziene 
omstandigheden zijn die dit onmogelijk of ongewenst maken. In dat geval wordt dit tijdig 
uitgelegd. De gemaakte afspraak blijft in stand totdat een nieuwe afspraak is gemaakt. 
 
4. Transparantie 
Medewerkers kunnen uitleggen waarom er binnen WIJ 3.0 iets wel of niet gedaan wordt. Dan 
kan er uitleg gegeven worden met inachtneming van privacyregels en met gevoel voor de 
vertrouwelijkheid van bepaalde informatie. Medewerkers zijn bereid om anderen onze 
werkwijze te laten zien en beschouwen vragen hierover als verzoeken om informatie en niet 
als ongewenste inmenging. 
 
5. Privacy 
Gegevens van cliënten/deelnemers of van medewerkers worden slechts gebruikt binnen de 
kaders van het afgesproken werk en voor dat doel waarvoor de gegevens zijn opgesteld of 
zijn verstrekt. Gegevens van betrokkenen worden niet aan derden doorgegeven, tenzij de 
klant daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven of hiertoe een wettelijke verplichting 
bestaat. 
 
6. Eigendommen van anderen 
Eigendommen van anderen worden gerespecteerd. De medewerkers gaan zorgvuldig om met 
goederen van anderen en bedrijfsmiddelen. Bij het accepteren van goederen in bewaring of 
bruikleen, wordt beoordeeld of er ingestaan kan worden voor de zorgplicht die hieruit 
voortvloeit. Eventuele afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd. 
 
7. Melding van problemen 
WIJ 3.0 streeft er naar om een lerende organisatie te zijn. We vinden het belangrijk dat 
situaties die in strijd zijn met deze gedragscode, bespreekbaar worden gemaakt. Iedereen die 
een dergelijke situatie waarneemt, kan dit aan de orde stellen. Dit betekent doorgaans dat de 
situatie in eerste instantie bij de betrokkene(n) wordt aangekaart. Als dit niet tot de gewenste 
opheldering leidt dan meldt degene die de grensoverschrijding constateert, na voorafgaande 
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mededeling aan betrokkene, dit bij de verantwoordelijke leidinggevende. Mocht dit ook geen 
gewenst resultaat geven dan kan de betrokkene de kwestie voorleggen aan de directie. Als 
bemiddeling van de directie niet het gewenste resultaat heeft kan een klacht worden 
voorgelegd aan de klachtencommissie. 
 
DE OMGANG MET CLIËNTEN/DEELNEMERS EN ANDERE RELATIES 
1. Verantwoordelijkheid WIJ 3.0 voor kwaliteit en gedrag 
Wij zijn aanspreekbaar op de kwaliteit en het gedrag van onze medewerkers. De organisatie 
zal signalen van cliënten, bezoekers, vrijwilligers en derden op dit gebied serieus onderzoeken 
en, waar nodig en mogelijk, maatregelen nemen. Daarbij in acht nemend dat de medewerker 
ook een eigen verantwoordelijkheid heeft. 
 
2. Beroepscode, professioneel gedrag 
De medewerker laat zich bij contacten met cliënten, deelnemers, bezoekers en anderen 
leiden door de gedragscode van WIJ 3.0 en, indien van toepassing, door de gedragsregels 
voor zijn beroepsgroep, de eigen beroepscode en de meldcode huiselijk geweld. 
 
3. Professionele uitstraling 
De medewerker vertoont geen aanstootgevend gedrag in houding, woord en kleding. De 
uiterlijke verzorging is representatief en wordt mede bepaald door de functie en werkkring. 
 
4. De relatie met de cliënt/deelnemer 
Het is de medewerker niet toegestaan om met een cliënt/deelnemer waarmee hij een directe 
hulpverleningsrelatie heeft, een seksuele of anderszins affectieve relatie aan te gaan. Het 
toelaten van een cliënt /deelnemer in de eigen persoonlijke levenssfeer, bijvoorbeeld een 
cliënt en/of diens naasten thuis ontvangen, privé uitgaan met de cliënt /deelnemer, 
uitgebreid aandacht vragen voor de eigen omstandigheden etc. is niet toegestaan tenzij 
hiervoor voorafgaande toestemming is gegeven door de leidinggevende. 
Als een medewerker een familierelatie of een vertrouwensrelatie heeft met een cliënt 
/deelnemer dan dient hij dit te melden bij zijn leidinggevende. Bovenstaande geldt ook voor 
ex- cliënten/deelnemers tot 6 maanden na vertrek. 
 
5. Geschenken 
Het kan voorkomen dat een cliënt/ deelnemers zijn waardering kenbaar wil maken met een 
geschenk. Dit levert doorgaans geen probleem op, zolang er sprake is van transparantie en 
het geschenk niet buiten-proportioneel is. Dit betekent dat personeelsleden ontvangen 
geschenken melden bij hun leidinggevende. De leidinggevende beoordeelt of het geschenk 
gepast is.  
Voordelen die voortkomen uit zakelijke relaties dienen in beginsel toe te vallen aan de 
werkgever, en niet aan de individuele medewerker. Geschenken en andere voordelen dienen 
te allen tijde te worden gemeld aan de leidinggevende. De leidinggevende beoordeelt of het 
geschenk gepast is en niet tegenstrijdig is aan de organisatiebelangen. 
Medewerkers van WIJ 3.0 (incl. management en bestuur) accepteren geen geschenken thuis, 
in het geheim of in de vorm van geld. 
 
6. Klachten van cliënten/deelnemers en anderen 
Cliënten, bezoekers en derden kunnen de organisatie aanspreken op de naleving van deze 
gedragscode. Bij klachten over het gedrag van een medewerker kunnen zij zich wenden tot de 
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leidinggevende. Indien dit niet leidt tot oplossing van het probleem kan betrokkene een 
klacht indienen gericht aan de directie van WIJ 3.0. Zie hiervoor de klachtenprocedure 
cliënten. 
 
7. Ongewenst gedrag van cliënten en anderen 
WIJ 3.0 verwacht van deelnemers/cliënten, bezoekers, vrijwilligers en derden dat zij zich aan 
de hier neergelegde gedragsregels conformeren. In voorkomende gevallen kunnen zij op het 
bestaan en de inhoud van de gedragscode gewezen worden. De gedragscode wordt op een 
voor deelnemers, bezoekers en derden zichtbare plaats neergelegd. 
Medewerkers zijn geïnstrueerd ongewenst gedrag bij hun leidinggevende te melden en 
mogen verwachten dat de organisatie hen hiertegen beschermt. Grensoverschrijdend gedrag 
kan onder omstandigheden leiden tot een bezoekverbod of het staken van de 
dienstverlening. 
 
DE OMGANG MET COLLEGA’S 
1. De arbeidsrelatie 
Bij het aangaan, wijzigen of beëindiging van de arbeidsrelatie worden objectieve criteria 
gehanteerd. 
Het niet aangaan, beëindigen of niet verlengen van een arbeidsovereenkomst mag niet 
samenhangen met een in de wet verboden discriminatiegrond, leeftijd en handicap daarbij 
inbegrepen. 
Verboden discriminatiegronden mogen geen rol spelen. WIJ 3.0 hanteert hiervoor de 
sollicitatiecode van de NVP. 
 
2. Gedrag op de werkvloer 
Medewerkers gaan met respect met elkaar om en vermijden ongewenst / 
grensoverschrijdende gedrag. Leidinggevenden vervullen in deze een voorbeeldfunctie. Van 
hen mag worden verwacht dat zij optreden tegen ongewenste omgangsvormen van collega’s 
onderling. Klachten worden door de leidinggevende serieus genomen. 
 
3. Relaties collega’s onderling 
In het geval dat een affectieve relatie ontstaat tussen twee medewerkers is het de taak van 
de betrokkenen om ervoor te zorgen dat de essentiële normen van professionaliteit en 
onpartijdigheid blijven gehandhaafd. Van betrokkenen wordt verwacht dat zij zo snel mogelijk 
een leidinggevende (of indien een van de betrokkene leidinggevende is van de ander, diens 
leidinggevende) van één van de betrokkenen informeren. De leidinggevende besluit of de 
werksituatie op dezelfde wijze voortgezet kan worden. 
Uitgangspunt is het bereiken van een passende oplossing en een veilige professionele 
werkplek voor alle medewerkers binnen het team. 
 
4. Bedrijfseigendommen 
De medewerker gaat zorgvuldig om met de eigendommen die door WIJ 3.0 aan hem zijn 
toevertrouwd. Het is niet geoorloofd eigendommen van de organisatie zonder voorafgaande 
toestemming mee te nemen en te gebruiken voor andere dan de eigen werkzaamheden. Bij 
beëindiging van het dienstverband geeft de werknemer uiterlijk op de laatste werkdag alle 
eigendommen van de werkgever (bijvoorbeeld sleutels, pasjes, telefoon en laptop) terug aan 
de leidinggevende. 
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5. Telefoon, internet en e-mail 
Het telefoon-, mail- en internetsysteem van WIJ 3.0 wordt aan de medewerker beschikbaar 
gesteld voor zakelijk gebruik. Deze bedrijfsmiddelen zijn voor privédoeleinden beperkt 
toegestaan. Voor al het gebruik geldt dat de informatie en reputatie van de organisatie 
gewaarborgd blijft. De medewerker wordt geacht om zorgvuldig en professioneel om te gaan 
met het verspreiden van informatie via internet en sociale media. 
 
6. Zorg voor de werkomgeving 
Omdat de werkomgeving van groot belang is, ruimt iedereen zijn/haar eigen spullen op en 
houdt zijn/haar werkomgeving in de meest brede zin van het woord netjes, schoon en 
opgeruimd. We houden ons aan de voorschriften met betrekking tot de veiligheid op de 
werkvloer. 
 
7. Nevenactiviteiten 
Nevenactiviteiten, betaald en onbetaald, van medewerkers mogen niet in strijd zijn met de 
organisatiebelangen van WIJ 3.0. Voordat men begint aan nevenactiviteiten of aan het 
dienstverband, bespreekt de medewerker de nevenactiviteiten met de leidinggevende. In 
overleg wordt bepaald of er sprake is van belangentegenstellingen en of er voorwaarden aan 
de nevenactiviteiten moeten worden gesteld. 
 
9. Overtreding gedragscode 
Medewerkers die een overtreding van de gedragscode willen melden, wenden zich in eerste 
instantie tot hun leidinggevende. Betreft de melding het gedrag van de leidinggevende, dan 
kunnen zij zich wenden tot het bestuur van WIJ 3.0. 
Als de melding van de overtreding naar mening van de klager na gesprekken met de 
leidinggevende of het bestuur niet afdoende beantwoord c.q. afgehandeld wordt, dan 
bestaat de mogelijkheid een schriftelijke klacht in te dienen bij de Klachtencommissie van WIJ 
3.0 (zie hiervoor het klachtenreglement medewerkers). 
 
10. Meldingen en maatregelen 
De medewerker die merkt dat zijn handelen de grenzen van het toelaatbare dreigt te 
overschrijden, dient dit te bespreken met zijn leidinggevende. De medewerker die merkt dat 
het handelen van een collega de grenzen van het toelaatbare overschrijdt, zal dit met die 
collega bespreken. Als dit niet mogelijk is, dan zijn de leidinggevende of de 
vertrouwenspersoon de eerstaangewezen gesprekspartners. 
Als er sprake is van (een redelijk vermoeden van) ernstig grensoverschrijdend gedrag, dient 
dit altijd te worden gemeld aan de leidinggevende. 
Meldingen zullen altijd serieus worden genomen. Afhankelijk van de ernst van de overtreding 
zullen passende maatregelen worden getroffen. In ernstige gevallen kan dit bij medewerkers 
leiden tot ontslag en bij cliënten tot stopzetting van de hulpverlening en eventueel 
ontzegging van toegang tot locaties van WIJ 3.0 
Overtredingen worden, indien het gaat om strafbare feiten, ook bij de politie gemeld. 
Na afloop va de sanctie voert de Teamleider opnieuw een gesprek met de betrokken cliënt 
om de nieuwe start te markeren en de gedragsregels wederom duidelijk te maken. 
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10.2 Aanvullende vragen bij melding 

1. Heb je het incident besproken met je leidinggevende? 
2. Heb je het incident besproken met collega's? Bijvoorbeeld in het werkoverleg? 
3. Heb je voldoende ondersteuning ervaren van je collega's en/ of leidinggevende? 
4. Heb je behoefte aan andere ondersteuning om het incident te verwerken, bijvoorbeeld 
contact met onze 
maatschappelijk werker? 
5. Wat zou je willen dat, nu je dit incident hebt meegemaakt, WIJ 3.0 anders moet doen? 
 

10.3 Sancties opleggen aan cliënten 

Een waarschuwing krijgt de cliënt wanneer er sprake is van een situatie zoals uitschelden, 
dreigende houding naar anderen.  De sanctie voortkomend uit de waarschuwing kan bestaan 
uit bijvoorbeeld het niet ontvangen van de vergoeding per uur. Leiden waarschuwingen niet 
tot gewenste verbeteringen, dan een schorsing. De schorsing is tevens de sanctie bij ernstige 
incidenten waar sprake is van directe bedreiging van en ander, gewelddadig gedrag, drank- en 
drugsbezit en gebruik, stelen en seksuele intimidatie. 
De opgelegde sanctie wordt via en e-mail of papieren melding aan de cliënt gemeld, na of 
tijdens een gesprek met de teamleider va de locatie waar het incident heeft plaatsgevonden. 
Is er sprake van schade waar de cliënt voor wordt aangesproken, dan zal dit ook in het e-
mailbericht of de papieren melding worden vermeld. 
Na afloop va de sanctie voert de Teamleider opnieuw een gesprek met de betrokken cliënt 
om de nieuwe start te markeren en de gedragsregels wederom duidelijk te maken. 

 


