Gedragscode cliënten

Binnen Driestroom zijn er regels voor de manier waarop mensen met elkaar omgaan.
De belangrijkste regel is: wat normaal is voor het omgaan met elkaar buiten
Driestroom, is ook normaal voor het omgaan met elkaar binnen Driestroom.

Wat is verboden bij wet?






Lichamelijk geweld
(Kinder)mishandeling
Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Discrimineren
Harddrugs gebruiken
Handel en productie van drugs
Diefstal
Wapenbezit.

Wat is normaal gedrag?
Je hebt respect (eerbied) voor de ander:
 Je accepteert de verschillen tussen mensen zoveel mogelijk.
 Je komt niet aan de spullen van een ander als de eigenaar je daartoe geen
toestemming geeft.
 Je komt je afspraken na. Als dat niet lukt overleg je met je begeleider.
Wat is geen normaal gedrag?
Seksuele intimidatie:
 Je mag niet zonder toestemming aan iemands lichaam zitten.
 Je mag geen seksuele opmerkingen maken naar een ander.
 Je vertoont geen seksueel gedrag als de ander dat niet wil.

Agressie:
 Je mag niemand pijn doen. Dat betekent: Je mag niemand slaan, pesten of
uitschelden.
Discriminatie:
 Je mag niemand buiten sluiten, omdat die persoon een ander uiterlijk, een
andere huidskleur, een ander geloof, een andere mening, een beperking of een
ander geslacht heeft.
Alcohol en drugs:
 Op je werk en op het dagcentrum mag je geen alcohol en drugs gebruiken.
 In de woonvorm en inloop worden afspraken gemaakt over alcohol en drugs.
Deze afspraken staan in de huisregels. De huisregels worden vastgesteld in het
groepsoverleg.
Cadeaus:
 Je mag geen geld of grote cadeaus (meer dan €10,-) geven aan medewerkers.
 Je mag geen geld of grote cadeaus (meer dan €10,-) ontvangen van
medewerkers.
Buiten werktijd:
 Je mag geen zorg of diensten aannemen van medewerkers van Driestroom
buiten werktijd, zonder dat daar een vrijwilligers overeenkomst voor is.
 Je mag geen privé-contact onderhouden met medewerkers van Driestroom,
zonder dat daar een vrijwilligers overeenkomst voor is.
Driestroom neemt maatregelen als cliënten de wet overtreden en bij
grensoverschrijdend gedrag. Als ik me niet houd aan de afspraken, zijn de
mogelijkheden:
-

Je krijgt een gesprek.
Je kan niet meer werken/wonen bij Driestroom.
De politie wordt ingeschakeld.

