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Gedragscode
Sociale veiligheid

Voor je ligt de gedragscode Sociale veiligheid van Revalidatiecentrum 

Roessingh. Uitgangspunt is dat iedereen die bij Roessingh revalideert 

of werkt, moet kunnen rekenen op een sociaal veilige omgeving. In de 

praktijk is gebleken dat er binnen de organisatie op een verschillende 

manier mee om wordt gegaan en dat we het niet altijd even gemakke-

lijk vinden om het bespreekbaar te maken. In deze brochure lees je hoe 

we vanuit Roessingh met onze cliënten en met elkaar om willen gaan. 

Soms is het best lastig om te bepalen hoe je moet handelen. Daarom 

staan in deze brochure een aantal situaties zoals die in de dagelijkse 

praktijk zouden kunnen voorkomen. Verder worden ook een paar regels 

en richtlijnen genoemd over bijvoorbeeld het omgaan met cadeaus en 

uitnodigingen. Bij een professionele organisatie als Roessingh hoort 

vanzelfsprekend een professionele manier van werken. 
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1 Waarom een gedragscode?

In de meeste situaties zijn de regels voor goed gedrag wel duidelijk. Toch kunnen er 
nog allerlei vragen spelen, zoals: 
 
•	 Mag een medewerker foto’s van zichzelf met cliënten op Facebook plaatsen? 
•	 Hoe zit het met het aannemen van cadeaus? 
•	 Wat vertel je als medewerker over je privésituatie aan cliënten?
•	 Wat moet je doen als je bevriend raakt met een cliënt?
•	 Stel dat een collega zich niet correct opstelt tegenover een andere collega of 

tegenover een cliënt, wat doe je dan?

Duidelijkheid voorop
Deze gedragscode biedt duidelijkheid. Hij geeft richtlijnen waarmee je lastige situaties 
met elkaar kunt bespreken en waarmee je vervolgens de beste manier van handelen 
kunt vaststellen. Naast richtlijnen bevat de gedragscode ook regels: duidelijke 
afspraken over welk gedrag Roessingh wel of niet aanvaardbaar vindt. 

Iedereen doet mee
Natuurlijk geldt de gedragscode voor alle medewerkers van Roessingh. Maar niet 
alleen voor hen. Ook voor stagiairs, vrijwilligers en iedereen die op de een of andere 
manier werkzaamheden verricht voor Roessingh. We verwachten dat iedereen zich er 
uit goed ‘werknemerschap’ aan houdt. Vraag je je af of je collega wel volgens de 
gedragscode handelt? Bespreek dit dan met hem of haar. Het kan natuurlijk ook 
gebeuren dat jij je - misschien helemaal onbewust - op een bepaald punt niet aan de 
gedragscode houdt en dat een collega of je leidinggevende je daarop aanspreekt. 
Hoe dan ook, ons streven is een open sfeer waarin alle ruimte is om twijfelgevallen en 
lastige situaties met elkaar te bespreken. 
   
Ook cliënten
Voor een sociaal veilige omgeving is natuurlijk ook de medewerking nodig van 
cliënten, hun familieleden en hun vrienden. Voor hen is een aparte folder gemaakt. 
Het doel van beide gedragscodes is een veilige revalidatieomgeving voor cliënten en 
een veilige werkomgeving voor medewerkers. 
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2 Concrete regels en richtlijnen

Vanuit onze organisatie hebben we een aantal concrete gedragsregels en richtlijnen 
opgesteld. Deze gaan over het contact tussen medewerker en cliënt, tussen cliënten 
onderling en tussen medewerkers onderling. In de onderstaande paragrafen komen 
verschillende thema’s aan de orde. We behandelen ze aan de hand van voorbeelden. 
Je leest steeds hoe we bij Roessingh hiermee om willen gaan en wat je zelf in de 
praktijk het beste kunt doen. 

Als in een voorbeeld een specifiek vakgebied van een medewerker staat aangegeven, 
is dit bedoeld om de leesbaarheid te vergroten. De uitleg, richtlijnen en regels gelden 
echter voor alle medewerkers, stagiairs en vrijwilligers binnen Roessingh. 

2.1 Privacy
Privacy vinden we bij Roessingh heel belangrijk. Privacy betekent dat je privésfeer 
beschermd wordt. Dat niet zo maar iedereen informatie over je krijgt. We hechten veel 
waarde aan de privacy van jou als medewerker. Tegelijkertijd verwachten we van onze 
medewerkers dat zij de privacy van cliënten respecteren. Dat wil zeggen dat zij geen 
informatie over cliënten aan anderen doorgeven. Behandelaars delen informatie alleen 
als dat voor de behandeling van belang is.

Voorbeeld: foto’s
Stel: er is een feestavond gehouden met cliënten en een medewerker neemt een paar 
groepsfoto’s. De volgende dag plaatst hij de foto’s op internet. 

Hoe gaan wij hiermee om?
Foto’s waar cliënten op voorkomen, mogen alleen geprint worden of op internet gezet 
worden met de schriftelijke toestemming van de cliënt. Gebeurt dat niet, dan is er 
sprake van schending van privacy. 

Hoe te handelen?
•	 Wil je een foto met een cliënt erop op internet zetten?
•	 Vraag eerst schriftelijke toestemming van de cliënt.
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•	 Vraag toestemming aan je collega’s van de afdeling Marketing & Communicatie.
 Zij bepalen welke beelden de organisatie naar buiten wil brengen. 
•	 Niet alleen foto’s, maar ook een stukje tekst over Roessingh moet eerst langs de 

afdeling Marketing & Communicatie. 

Essentieel is dat je je realiseert dat de privacy van cliënten onbedoeld kan worden 
aangetast. Bedenk daarnaast dat je door iets wat je schrijft over Roessingh of door 
foto’s die je gebruikt, ook schade kunt toebrengen aan onze organisatie. Het spreekt 
voor zich dat dit dingen zijn die we proberen te vermijden.

Voorbeeld: opdringerige cliënt
Stel: een mannelijke cliënt dringt zich lichamelijk op aan een vrouwelijke cliënt.
De vrouw wil er niets van weten en doet melding bij de verpleging. In overleg met de 
cliënte besluit de verpleging actie te ondernemen. Een verpleegkundige neemt de 
man apart en praat met hem. De man belooft beterschap. De volgende dag ziet 
dezelfde verpleegkundige dat de man zich in het restaurant weer opdringt. Hij spreekt 
de man ter plekke aan. Nu reageert de man boos. Hij voelt zich in zijn privacy 
aangetast.

Hoe gaan we hiermee om?
Privacy van cliënten is een hoog goed en moet altijd gerespecteerd worden. Dat 
maakt dit voorbeeld lastig. Het gaat immers om de privacy van de één (de vrouwelijke 
cliënt) tegenover de privacy van de ander (de mannelijke cliënt). Bij de oplossing van 
conflicten staat voorop dat Roessingh een veilige revalidatieomgeving moet bieden 
aan alle cliënten. In dit voorbeeld voelde de vrouwelijke cliënt zich bedreigd door de 
man. Om die reden heeft de verpleging juist gehandeld door de man aan te spreken 
op zijn gedrag. Het gebeurde na overleg met en met toestemming van de vrouw. In 
het restaurant ging de verpleegkundige echter te ver. Hij tastte de privacy van de 
mannelijke cliënt inderdaad aan. Sterker nog, door hem in het restaurant aan te 
spreken waar iedereen bij was, kleineerde de verpleegkundige de man en schaadde 
hij zijn reputatie.

Hoe te handelen?  
•	 Respecteer het recht op privacy van cliënten. 
•	 Als een cliënt melding maakt van onaanvaardbaar gedrag van een medecliënt,
 overleg dan met de cliënt op welke manier je kunt bemiddelen.
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•	 Bespreek onaanvaardbaar gedrag van cliënten met je leidinggevende. Doe dit ook 
als ‘het slachtoffer’ zelf geen melding maakt van het onaanvaardbare gedrag. 
Overleg hoe jij of iemand anders kan bemiddelen.  

•	 Bemiddel altijd op een respectvolle manier.
•	 Evalueer na afloop met de leidinggevende. Leg eventueel vast welke acties er zijn 

genomen en wat het resultaat was.

In dit soort zaken lijkt het recht van cliënten op privacy te botsen met het recht op een 
veilige revalidatieomgeving. Als medewerker spreek je immers iemand aan op zijn 
gedrag. De keuze van Roessingh is dat cliënten recht hebben op een veilige revalidatie-
omgeving. Onaanvaardbaar gedrag van cliënten onderling maakt niet alleen hun 
eigen revalidatieomgeving onveilig, maar ook die van de omstanders, van andere 
cliënten en van medewerkers. Ingrijpen is daarom belangrijk – als het maar wel 
respectvol gebeurt.

2.2 Persoonlijk contact
Als een behandelaar een cliënt langere tijd behandelt, leert hij of zij deze persoon wat 
beter kennen. Dat is logisch. Tegelijkertijd bestaat de kans dat er een té persoonlijk 
contact ontstaat. Dat staat een goede behandeling in de weg. De behandelaar kan 
dan namelijk niet meer neutraal een keuze maken of handelen.  

Voorbeeld: verliefd
Stel: een fysiotherapeute behandelt langere tijd een man binnen Roessingh in 
verband met complexe problematiek na een ernstig ongeval. De behandelcontacten 
zijn tweemaal daags en intensief. Op een zeker moment nodigt de cliënt de therapeute 
uit voor een etentje. De man geeft aan dat hij haar erg aardig vindt en dat hij zelfs 
verliefd is. 

Hoe gaan we hiermee om?
Roessingh accepteert niet dat de relatie tussen behandelaar en cliënt zó persoonlijk 
wordt dat de professionele afstand verdwijnt. Intieme (seksuele) relaties tussen 
behandelaar en cliënt worden dan ook niet toegestaan. Voor artsen, fysiotherapeuten, 
verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers en ergotherapeuten is dat 
vanuit hun beroepscode (behandelaars met een BIG-registratie) ook al verboden.
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Hoe te handelen?
•	 Mocht je te maken krijgen met vriendschap en/of verliefdheid, bespreek dit dan 

met je leidinggevende; 
•	 Als sprake is van een wederzijdse verliefdheid, dan verbreek je als behandelaar het 

behandelcontact en zorg je ervoor dat een collega je cliënt overneemt;
•	 Als de cliënt verliefd is, maar de behandelaar niet, beoordeelt de leidinggevende 

samen met de behandelaar of het nodig is dat een collega de behandeling 
overneemt. 

Voorbeeld: privé-informatie
Stel: een behandelaar heeft foto’s op zijn bureau van vrouw en kinderen. In de loop 
van het gesprek met een cliënt vertelt hij hoe ze heten en wat ze doen.
De behandelaar stelt dat hij dat doet om het ijs een beetje te breken. Het is zijn 
ervaring dat cliënten door dit soort informatie minder gespannen zijn.

Hoe gaan we hiermee om?
De beroepscode doet hierover geen duidelijke uitspraak. Vanuit Roessingh vinden we  
dat het om persoonlijke ‘onthullingen’ gaat die de kwaliteit van de behandelrelatie 
kunnen schaden. Reden dus om ook dit soort kwesties te bespreken in het team en 
met de leidinggevende. Het uitgangspunt is dat behandelaars hun privésituatie zo 
min mogelijk met cliënten bespreken. 

Hoe te handelen?
Maak afspraken binnen het team en met je leidinggevende in hoeverre het in de 
behandelrelatie past om over je privésituatie te praten.  

Essentieel is dat we tijdens de behandeling van een cliënt niet alleen scherp zijn op de 
voortgang in de revalidatie en de juiste behandeling, maar ook op de manier waarop 
we omgaan met de behandelrelatie: het persoonlijke contact met cliënt. Het is dan ook 
belangrijk dat behandelaars hierover open zijn naar hun leidinggevende. Met andere 
woorden: vriendschappen en verliefdheden in hulpverleningsrelaties zijn geen 
privézaken, maar gaan Roessingh aan. 
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2.3 Onaanvaardbaar gedrag
Onder onaanvaardbaar gedrag verstaan we discrimineren, bedreigen, seksueel 
intimideren, pesten, agressie (bijvoorbeeld schreeuwen en slaan), beledigen of 
anderen buitensluiten. Mensen kunnen iemand bewust intimideren (bedreigen), maar 
ook zonder dat zij zich daarvan bewust zijn. Dat laatste komt voor in het contact 
tussen cliënten onderling, maar vooral in ongelijke relaties, zoals die tussen behandelaar 
en cliënt. 

Voorbeeld: met ‘je’ en ‘jij’ aanspreken
Stel: een behandelaar zegt ‘jij’ en ‘jou’ tegen een cliënt die op zijn beurt altijd ‘u’ tegen 
de behandelaar zegt. Bij ontslag uit Roessingh geeft de cliënt aan dat hij het ‘gejij en 
gejou’ van de behandelaar intimiderend vond. 

Hoe gaan we hiermee om?
We vinden het heel belangrijk dat behandelaars zorgvuldig omgaan met de
afhankelijkheid die cliënten hebben vanwege de behandelrelatie. Behandelaars horen 
daar vanzelfsprekend nooit misbruik van te maken. 

Hoe te handelen?
•	 Wat je ook doet, houd er altijd rekening mee dat je cliënt van jou afhankelijk is. 
•	 Als er sprake is van onaanvaardbaar gedrag, dan kunnen zowel medewerkers als 

cliënten van Roessingh de hulp inroepen van de vertrouwenspersoon
 (zie hoofdstuk 3). 

Voorbeeld: discriminatie
Stel: tijdens de pauze staan een paar medewerkers grappen te maken bij de 
koffieautomaat. Eén collega maakt een grap over mensen met een donkere huidskleur. 
De stagiair die in Curaçao geboren is, vindt dat niet leuk. Hij heeft er al vaker wat van 
gezegd, maar die ene collega houdt niet op met zijn grappen.

Hoe gaan wij hiermee om?
In dit voorbeeld is sprake van discriminatie. De medewerker spreekt namelijk opzettelijk 
beledigend over iemand vanwege zijn huidskleur. Negatieve opmerkingen over 
iemands geslacht, leeftijd of seksuele voorkeur vallen ook onder discriminatie.
Dat soort opmerkingen worden binnen Roessingh niet toegestaan.
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Hoe te handelen?
•	 Maakt een cliënt of medewerker discriminerende opmerkingen en ben jij er getuige 

van? Spreek dan zo mogelijk deze persoon erop aan. Degene die zich gekwetst 
voelt, kan dat natuurlijk ook doen. 

•	 Als je je gekwetst voelt door discriminerende opmerkingen, kun je contact 
opnemen met de vertrouwenspersoon van Roessingh (zie hoofdstuk 3).

Essentieel is dat onaanvaardbaar gedrag een subjectief begrip is. Wat de ene persoon 
nog wel aanvaardbaar vindt, ervaart iemand anders als grensoverschrijdend. Het is de 
persoon die gekwetst is, die aangeeft of er naar zijn of haar gevoel grenzen zijn 
overschreden. Dit geldt voor cliënten onderling, voor de relatie tussen cliënt en 
medewerker en voor medewerkers onderling. 

2.4   Social Media
Veel medewerkers en cliënten zitten op Facebook, Linkedln en Twitter.
Op deze zogenoemde social media vloeien persoonlijke en professionele contacten 
heel makkelijk in elkaar over. Dat kan een gevaar zijn voor de afstand die nodig is in 
het contact tussen medewerker en cliënt. Een ander gevaar is dat de privacy van 
cliënten onbedoeld kan worden aangetast doordat medewerkers via social media 
schrijven over het werk bij Roessingh.

Hoe gaan wij hiermee om?  
Onder andere vanwege de privacy wil Roessingh niet dat je als medewerker via 
Facebook en dergelijke contact hebt met cliënten. Uiteraard geldt dit voor zover je er 
zelf invloed op hebt. Als je twittert of blogt, heb je bijvoorbeeld geen invloed op wie 
je berichten lezen. 

Hoe te handelen?
•	 Bedenk bij alles wat je als behandelaar twittert of blogt, dat een cliënt deze 

informatie ook kan lezen. 
•	 Vraag je altijd af of de informatie die je deelt, niet schadelijk is voor de professionele 

relatie met de cliënt.
•	 Vraag je af of wat je schrijft, de privacy van de cliënt niet schaadt. 
•	 Vraag je af of dat wat je schrijft, schade kan toebrengen aan Roessingh.
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2.5 Cadeaus 
Roessingh is een professionele organisatie. Dat betekent dat medewerkers een salaris 
krijgen voor het werk dat ze doen. Vrijwilligers zetten zich bij ons in zonder daar iets 
voor terug te verwachten. Het is niet de bedoeling dat cliënten de medewerkers, 
stagiairs of vrijwilligers extra belonen met cadeaus. Bij uitzondering mogen cadeaus 
tot een totaalbedrag van € 50 (inclusief btw) worden geaccepteerd. Alleen als dit de 
onafhankelijkheid van de medewerker niet aantast. Binnen Roessingh geldt de 
afspraak dat cadeaus waar mogelijk ten goede komen aan het team of de afdeling.

2.6  Kleding
Cliënten hebben allemaal een verwachtingspatroon over de uitstraling in kleding van 
een behandelaar. Dit zal per persoon verschillen. Vanuit onze organisatie vinden wij dat 
de medewerkers niet alleen door hun professionele gedrag, maar ook door hun kleding 
uitstralen waar de organisatie voor staat: hoogwaardige behandeling en zorg voor 
cliënten. 

Voorbeeld: zomerkleren
Stel: het is een warme zomerdag. Verschillende medewerkers dragen vanwege de warmte 
hemdjes, korte broeken of rokken en lopen met blote voeten in slippers of sandalen. 

Hoe gaan wij hiermee om?
Binnen onze organisatie zijn we van mening dat iedereen vrij is om te dragen wat hij of zij 
wil, binnen de perken van de beroepsvoorschriften. Verder vinden we het belangrijk dat de 
kleding geen ergernis veroorzaakt, schoon is en past bij de uitstraling van Roessingh. 

Hoe te handelen?
•	 Probeer als team met je leidinggevende tot afspraken te komen over wat gepaste 

kleding is binnen de beroepsgroep bij Roessingh. 
•	 Houd bij de afspraken rekening met het verwachtingspatroon van cliënten en 

probeer rolverwarring te voorkomen. Dat betekent dat een medewerker van 
Roessingh als medewerker te herkennen moet zijn.

•	 Houd verder rekening met elkaars persoonlijke vrijheid, het aanzien van de 
beroepsgroep, hygiëneaspecten en de verwachtingen van de werkgever.
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2.7 Uitnodigingen voor congressen
 en seminars
Vakkennis opdoen en ervaringen en kennis uitwisselen gebeurt bij (para)medici vaak 
via congressen en seminars. Soms betalen de behandelaars dit zelf, soms ook krijgen 
zij hiervoor een uitnodiging. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de professional 
om uitnodigingen wel of niet aan te nemen. Belangrijk is dat we een afhankelijkheids-
relatie met de aanbieder willen voorkomen. Zelfs het vermoeden van zo’n relatie 
willen we voorkomen.  Overleg bij twijfel met je leidinggevende. Soms kan dit 
betekenen dat het verstandiger is dat je een uitnodiging afwijst. Vertel het je leiding-
gevende in ieder geval altijd als je een uitnodiging aanneemt. 

2.8 Gebruik van bedrijfsmiddelen
Als het nodig is voor het werk, kunnen medewerkers van Roessingh gebruik maken 
van verschillende bedrijfsmiddelen, zoals telefoon, e-mail, intranet, internet,  
medicijnen en medische hulpmiddelen.   

Voorbeeld: Marktplaats.nl
Stel: een medewerker handelt tijdens werktijd via Marktplaats.nl. Hij koopt en verkoopt 
en controleert regelmatig - verspreid over de hele dag - zijn mail. Zijn baas vindt dat 
dit te ver gaat en stelt paal en perk aan het internetgebruik op het werk.

Hoe gaan we hiermee om?
Roessingh vindt dat het gebruik van e-mail en internet voor privézaken in principe 
plaats hoort te vinden in de privésfeer, thuis dus.

Hoe te handelen?
Voor de richtlijnen voor het gebruik van e-mail en internet kun je de gedragscode 
Mail- en internetetiquette van Roessingh raadplegen. 

Voorbeeld: medicijngebruik
Stel: een arts heeft met sporten drie ribben gebroken. Vanwege zijn functie heeft hij 
toegang tot de medicijnkast. Hij neemt de medicijnen die hij nodig heeft.

11



Hoe gaan we hiermee om?
Medicijnen, maar ook andere spullen, zoals schrijfblokken et cetera, zijn niet bedoeld 
voor privégebruik, maar voor de cliënten of het werk in Roessingh. 

2.9 Zakelijke en persoonlijke belangen
Het eigen financieel belang van een medewerker mag nooit in strijd zijn met het 
belang van Roessingh. Elke medewerker moet zelfs de schijn van belangenverstrenge-
ling vermijden. Dit betekent dat medewerkers van Roessingh niet rechtstreeks zaken 
doen met familieleden of vrienden en dat zakelijke relaties van Roessingh niet hun 
eigen zakelijke relaties zijn of worden. Uiteraard geldt dit voor zover de medewerkers 
mogen beslissen over financiële zaken.

Voorbeeld: werk naast het werk
Een fysiotherapeut werkt parttime. Daarnaast is hij edelsmid en geeft hij cursussen 
edelsmeden. Zijn folder ligt in de wachtkamers van Roessingh centrum voor  
revalidatie.

Hoe gaan wij hiermee om?
Uiteraard kunnen parttime medewerkers naast hun werk bij Roessingh ergens anders 
werken. Dit is geen probleem, zolang deze werkzaamheden niet nadelig zijn voor 
Roessingh. Het is echter niet vanzelfsprekend dat Roessingh instemt met alle andere 
werkzaamheden van medewerkers. Er kan sprake zijn van ongewenste concurrentie. 
Bijvoorbeeld als een fysiotherapeut naast zijn werkzaamheden voor Roessingh een 
eigen fysiotherapiepraktijk runt. De branche van edelsmeden is echter van een geheel 
andere orde. Dat werk mag hij dus wel doen. Klanten werven, bijvoorbeeld via een 
folder in de wachtkamer, kan weer niet. Dat is belangenverstrengeling. Sowieso mag 
je geen folders in de wachtkamer leggen.

Hoe te handelen?
Stel altijd de vraag of jouw eventuele werkzaamheden buiten Roessingh in strijd zijn 
met de doelstelling van Roessingh of ermee concurreren. 
Meld je andere werkzaamheden bij je leidinggevende voordat deze zijn gestart.
De leidinggevende beslist of het al dan niet in strijd is met het organisatiebelang.
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3 Hoe gaan we om met
 de gedragscode?
Zoals je hebt gelezen, bevat de gedragscode heel wat regels en richtlijnen.
Een belangrijke vraag is vervolgens hoe we met de gedragscode omgaan. 

Belangrijk is dat Roessingh verwacht dat:
•	 iedereen zich aan de gedragscode houdt;
•	 je je collega’s erop aanspreekt als de gedragscode niet gevolgd wordt;
•	 je ernstige schending van de gedragscode direct meldt bij je leidinggevende;
•	 behandelaars zich houden aan de regels die de eigen beroepsvereniging heeft 

opgesteld.

3.1  Afspraak is afspraak
Binnen Roessingh vindt iedereen het belangrijk dat we ons houden aan wat we 
afgesproken hebben. 

Voorbeeld: je houden aan afspraken
Stel: een medewerkster bezoekt, als onderdeel van de behandeling, samen met een 
cliënte de sauna. De cliënte draagt wél een bikinibroekje, maar geen topje.
De medewerkster maakt hier geen opmerking over. Een collega die ook in de sauna is, 
ziet dat.  
 
Hoe gaan we hiermee om?
Het is de afspraak binnen Roessingh dat vrouwelijke cliënten in de sauna in ieder geval 
een bikini dragen. Afspraak is dat de medewerkster die mee de sauna bezoekt erop let 
dat dat ook gebeurt. 

Hoe te handelen?
•	 Bespreek - als dat kan - de afspraak ter plekke met je collega. Uiteraard zonder de 

cliënte te kwetsen.
•	 Bespreek de situatie tijdens het werkoverleg of de eerstvolgende cliëntenbespreking.
•	 Als je vindt dat afwijken van een afspraak geen kwaad kan, bespreek dit dan eerst 

binnen het team. Houd je tot die tijd aan de afspraak.

De essentie is dat er niet van afspraken wordt afgeweken, zonder dat daar overleg over 
plaatsvond. Iedereen moet weten in welke situatie wel en niet afgeweken mag worden.
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In de gedragscode Sociale veiligheid zijn alledaagse situaties beschreven waarvan 
Roessingh het vanzelfsprekend vindt dat je ernaar handelt. Daarbij wordt er vanuit 
gegaan dat je, door cliënten, collega’s en het management, aanspreekbaar bent op je 
gedrag in situaties waar deze afwijkt van gedrag zoals bedoeld in deze gedragscode. 

De gedragscode Sociale veiligheid staat niet op zichzelf. Afhankelijk van de aard van 
de schending van de gedragscode kun je een beroep doen op:
•	 Regeling ongewenst gedrag 
•	 Regeling vermoeden ernstige misstanden (klokkenluiderregeling)
•	 Mail en internetetiquette 
Deze regelingen zijn te vinden op intranet.

3.2  Vertrouwenspersoon
We gaan ervan uit dat we met deze gedragscode en met de gedragscode voor 
cliënten veel lastige situaties kunnen voorkomen. Krijg je toch te maken met onaan-
vaardbaar gedrag? Of is je privacy geschonden?
Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van Roessingh. Deze zal er alles 
aan doen om de situatie op te lossen. De vertrouwenspersoon is bereikbaar via 
telefoonnummer 06 - 53 56 08 24 of via vertrouwenspersoon@roessingh.nl.

Mocht dat onvoldoende resultaat opleveren, dan kun je gebruikmaken van de 
klachtenregeling over ongewenste omgangsvormen: Regeling ongewenst gedrag. 
Deze is te vinden op intranet. 
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Vernieuwend

Attent

Samen

Roessinghsbleekweg 33
7522 AH Enschede
Postbus 310
7500 AH Enschede
T 053 487 58 75
F 053 433 96 55
E info@roessingh.nl
I www.roessingh.nl

Revalidatiecentrum Roessingh is onderdeel van Roessingh Concern.




