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Doelstelling 
Brentano wil haar medewerkers en bewoners/cliënten te allen tijde fysieke en psychische veiligheid 
bieden. Ook moet er zorgvuldig omgegaan worden met de privacy van cliënten en collega’s. 
 
Brentano heeft hiertoe in dit document enkele gedragsregels opgesteld die voor een goed ‘samen’ 
wonen en werken van belang zijn. De medewerkers van Brentano dienen zich aan deze gedragscode 
te houden. Naast deze Gedragscode heeft Brentano ook een specifiek beleid rondom discriminatie. 
Je vindt dit beleid terug op Afas onder ‘Meldpunt discriminatie’.  

Onze medewerkers en vrijwilligers dienen op een respectvolle manier om te gaan met bewoners/ 
cliënten, bezoekers en elkaar en rekening met elkaar te houden. Onze zorgprofessionals houden zich 
aan de Beroepscode van verpleegkundigen en verzorgenden. 
 

Ongewenst gedrag 
Brentano accepteert geen enkele vorm van ongewenst gedrag jegens bewoners/cliënten, bezoekers, 
collega’s en vrijwilligers. Met ongewenst gedrag bedoelen wij:  

1. Seksuele intimidatie  

• Ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-
verbaal of fysiek gedrag van seksuele aard, waarbij tevens sprake is van één van de volgende 
punten: 

• Grensoverschrijdend gedrag 

• Seksueel geweld 
Bedenk dat wat voor de één onschuldig lijkt voor de ander ongewenst en bedreigend kan zijn.  

2. Agressie en (verbaal) geweld   

• Voorvallen waarbij een bewoner/cliënt, bezoeker, medewerker/vrijwilliger psychisch of fysiek 
wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen door een medebewoner, cliënt, collega of 
vrijwilliger  

• Vernielingen van eigendommen van Brentano, van medewerkers en/of bewoners/cliënten  
 
3. Diefstal  
Het op onrechtmatige wijze in bezit nemen van andermans eigendommen. 

4. Discriminatie    
Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van (groepen) mensen op basis van 
kenmerken waarop je geen onderscheid mag maken en welke als ongewenst of ongewild wordt 
ervaren door de betrokkene en redelijkerwijs een inbreuk op diens identiteit vormt.  
Denk aan afkomst, geslacht, huidskleur, seksuele geaardheid, leeftijd, godsdienst, beperking of 
chronische ziekte.  
 
Er zijn verschillende soorten discriminatie, er zijn 12 wettelijke discriminatiegronden en 13 
discriminatieterreinen1. 
 
 

                                                           
1 Wettelijke discriminatiegronden en discriminatieterreinen; zie https://mdra.nl/is-dit-discriminatie/  

https://mdra.nl/is-dit-discriminatie/
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Binnen Brentano hebben wij een meldpunt discriminatie. Je vindt het beleid Meldpunt Discriminatie 
terug op Afas. Hier staat in hoe jij een intern of extern een melding van discriminatie kunt doen.  
 
5. Alcohol en drugs 
Het gebruik en onder invloed zijn van alcohol en drugs tijdens werktijd is niet toegestaan.  

6. Schenden van Privacy 
Het ongevraagd delen van privacygevoelige informatie (van bewoners/cliënten en 

medewerkers) met derden en/of onbevoegden.  
 

Ook op het werk hebben medewerkers recht op privacy, maar dit geldt natuurlijk ook voor onze 
bewoners/cliënten. Brentano houdt zich de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Deze wet waakt over de privacy van personen en de manier waarop informatie met 
persoonsgegevens wordt vastgelegd en om gegaan. Medewerkers dienen zich er bewust van te zijn 
dat zij zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie (van cliënten en collega’s). 

 
7. Pesten   
Het herhaald mishandelen van iemand door een individu of een groep collega’s onder de vorm van 
verbale agressie, gedragingen die bedreigend, intimiderend, vernederend (zoals systematisch 
uitsluiten) zijn of sabotage door te verhinderen dat het werk naar behoren kan worden uitgevoerd. 
 
Dit geldt voor alle medewerkers, dus ook de leidinggevenden, uitzendkrachten, stagiaires en 
vrijwilligers. Als je collega of je leidinggevende je onheus bejegent, kun je hier het beste met die 
persoon het gesprek over aangaan. Spreek dan altijd vanuit je eigen gevoel. Benoem wat jij als niet 
prettig ervaart en vraag de ander hiermee te stoppen. Als dit niet helpt of deze situatie te 
bedreigend voor je is, kun je te allen tijde in gesprek gaan met je coach, manager of P&O. Als je hier 
ook onvoldoende gehoor vindt, kun je ook terecht bij de voorzitter Raad van Bestuur. Als je dit alles 
als te bedreigend ervaart, kun je te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met de 
vertrouwenspersoon van Gimd. Voor contactgegevens zie Afas.  
 

Preventie en sancties 
Ongewenst gedrag zoals hierboven omschreven is niet acceptabel en bij vaststelling daarvan leidt dit 
tot sancties voor de medewerker die zich daaraan schuldig maakt. Tot sancties wordt formeel 
besloten door de voorzitter Raad van bestuur. De Raad van bestuur kan tot de volgende sancties 
beslissen: 

• een schriftelijke berisping; 

• overplaatsing; 

• non-actief stelling of schorsing;  

• onvoorwaardelijk ontslag al dan niet op staande voet. 
 
Bij verdenking van een strafbaar feit zal te allen tijde aangifte worden gedaan bij de politie. 
 

De voorzitter Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat er een arbeidsklimaat aanwezig is waarbij de 
klachten daadwerkelijk bespreekbaar zijn en de medewerkers zich daadwerkelijk gesteund voelen in 
verweer tegen seksuele intimidatie, agressie, discriminatie en pesten op het werk.  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mishandeling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Agressie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vernedering
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De managers  
- dienen het beleid omtrent preventie van bovenstaand ongewenst gedrag duidelijk te maken aan 

al hun medewerkers en erop toe te zien dat deze onderwerpen daadwerkelijk besproken worden; 
- dienen klachten onmiddellijk te onderzoeken en indien nodig actie te ondernemen om 

ongewenst gedrag te corrigeren; 
 
De medewerkers 
- dienen de rechten van bewoners/cliënten, bezoekers en collega’s te respecteren; 
- dienen waar nodig en mogelijk correctie toe te passen; 
- zijn verplicht, als zij het vermoeden hebben dat ongewenst gedrag plaatsvindt, dit te melden aan 

hun manager. Dit geldt niet alleen voor de eigen werkplek, maar ook daarbuiten; 
- dienen alert te zijn op het vóórkomen van ongewenst gedrag binnen de eigen werkplek, en dit 

bespreekbaar te maken. 
 

Verplichte melding IGJ  
Situaties waarbij sprake is van geweld binnen een zorgrelatie (waaronder seksueel misbruik) zal door 
Brentano te allen tijde worden gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).  
Dat is vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 
 
Wanneer is sprake van geweld in de zorgrelatie? 
• Geweld van een medewerker jegens een bewoner/cliënt. 
• Geweld van een ander persoon die werkt binnen of in opdracht van Brentano jegens een 
 bewoner/ cliënt. 
• Geweld tussen bewoners/ cliënten onderling als zij beiden minimaal een dagdeel bij Brentano  
 verblijven. 
 
Voorbeelden van seksuele gedragingen die onder de meldplicht bij de inspectie vallen: 

• Seksueel getinte berichten/opmerkingen. 
  Een medewerker stuurt (digitale) berichten of maakt toespelingen naar de cliënt, waaruit een 
 seksuele bedoeling blijkt. 

• Onnodige ontkleding 
Een medewerker vraagt of dwingt een cliënt zich te ontkleden op een manier die voor de 
behandeling of het onderzoek niet noodzakelijk is. 

• Onnodig inwendig en uitwendig onderzoek 
Een zorgverlener onderzoekt een cliënt inwendig (vaginaal, rectaal) of uitwendig (bijvoorbeeld 
betasten van de borsten, de penis of het scrotum), zonder dat dit gevraagd wordt en/of zonder 
dat dit voor de behandeling of de diagnostiek noodzakelijk is. 

• Verkrachting 
Een zorgverlener dwingt een cliënt tegen zijn/haar wil tot geslachtsgemeenschap of het op  
andere wijze seksueel binnendringen van het lichaam. 

 

Geheimhouding 
Wie kennisneemt van (een vermoeden) van seksuele intimidatie, discriminatie of pesten gaat hier 
uiterst zorgvuldig mee om. Hij handelt dusdanig volgens dit protocol dat schade voor de melder, de 
(vermoedelijke) dader en het (of vermeende) slachtoffer zoveel mogelijk beperkt blijft. 
Bekendmaking en/of publicatie van sancties vindt plaats op grond van besluitvorming door de 
voorzitter Raad van Bestuur.  


