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Gedragscode 

 

De gedragscode1
 is opgesteld vanuit de visie dat de relatie tussen hulpverlener en cliënt 

altijd professioneel moet zijn. Grensoverschrijdend gedrag en seksuele contacten met 

cliënten zijn dan ook ontoelaatbaar. 

 

 De medewerker is altijd verantwoordelijk in de relatie met cliënten. De relatie 

met een cliënt is altijd beroepsmatig en mag niet worden verward met een sociale 

relatie.  

 

 De medewerker heeft een professionele houding. Dit betekent dat hij een cliënt 

collega of derde nooit op een manier bejegent die hem in zijn waardigheid 

aantast. Daarnaast onthoudt de medewerker zich van discriminerende, 

kleinerende of(seksueel) intimiderende opmerkingen en gedragingen. Dit geldt 

tijdens werktijd maar ook daarbuiten tijdens alle activiteiten die door of namens 

de organisatie worden georganiseerd. 

 

 De medewerker geeft op een professionele manier inhoud aan de relatie met de 

cliënt dit betekent dat: 

o Hij de relatie nooit voor zijn eigen voordeel gebruikt en dat hij niet verder 

in het privéleven en de privé sfeer van de cliënt doordringt dan nodig is 

voor de vastgestelde zorgen ondersteuningsstaken. 

o Hij terughoudend is in het aangaan van privé contacten met cliënten buiten 

het werk om en van deze contacten melding maakt bij zijn leidinggevende. 

o Hij geen (im) materiële vergoeding/ beloning van de cliënt aanvaardt of 

zelf geeft die niet in verhouding staat tot de professionele relatie. 

 

 De medewerker is zich bewust van de machtsongelijkheid tussen hem en de 

cliënt. 

 

 De medewerker hanteert bij troosten, belonen, knuffelen, en dergelijke 

professionele grenzen en houdt rekening met de leeftijd, niveau, sekse de 

specifieke situatie, persoonsgebonden factoren en algemeen geldende 

maatschappelijke normen.  

 

 Alle seksuele contacten tussen medewerkers en cliënten zijn ontoelaatbaar. 

Dit geldt zowel voor strafbare handelingen als voor niet strafbare handelingen 

Seksueel contact in een hulpverleningssituatie wordt aangemerkt als een ernstige 

beroepsfout.  

o De medewerker mag nooit ingaan op seksuele toenaderingspogingen door 

cliënten. 

o De medewerker mag nooit seksuele toenadering zoeken tot cliënten. Dit 

omvat onder meer het verbod de cliënt op zodanige manier aan te raken 

dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van 

aard ervaren zal worden. Dit is doorgaans het geval bij het doelbewust 

aanraken van geslachtsdelen billen en borsten.  

o Aanraking van dergelijke lichaamsdelen is alleen geoorloofd in het kader 

van erkende zorgprocedures, die als zodanig zijn benoemd en goedgekeurd 

en schriftelijk zijn vastgelegd in de persoonlijke plannen en na expliciete 

toestemming van de cliënt dan wel diens vertegenwoordiger.  

 

 

                                                           
1 Onderstaande gedragscode is gebaseerd op de gedragscode van de Nederlandse Vereniging voor 
Psychotherapie, die in aangepaste vorm is gepubliceerd in het modelbeleidsplan Seksualiteit, doen en laten van 
de vereniging Gehandicaptenzorg Nederland(Lammers 1995/1997) 
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o Het verlenen van daadwerkelijk seksuele hulp- / dienstverlening ( zoals 

hulp bij zelfbevrediging of het bevredigen van cliënten) is nooit toegestaan.  

o De medewerker zal wanneer er een erotisch / seksueel geladen sfeer 

ontstaat of zou kunnen ontstaan tussen hem en de cliënt, de 

desbetreffende taak afbreken en de situatie bespreekbaar maken met de 

leidinggevende of medewerkersvertrouwenspersoon. 

 

 De medewerker heeft de plicht de cliënt te beschermen tegen vormen van 

ongelijkwaardige behandeling en (seksueel) machtsmisbruik. 

 

 De medewerker belooft geen zaken geheim te houden wanneer het gaat om feiten 

die een ernstige bedreiging vormen voor iemands welzijn.  

 

 Iedere medewerker is verplicht een (vermoeden van) overtreding van de 

omgangsvormen en gedragscode te melden bij de leidinggevende. In die gevallen 

waarin de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid 

van bepaalde gedragingen bij zichzelf of bij anderen dient de medewerker 

hierover de leidinggevende te raadplegen.  

De medewerker kan hierbij ook een beroep doen op een 

medewerkersvertrouwenspersoon. 

 

 Medewerkers die zelf ongewenst gedrag ervaren kunnen zich voor melding, 

opvang begeleiding en eventuele bemiddeling laten bijstaan door 

medewerkersvertrouwenspersoon.  

 

 Iedere medewerker is op de hoogte van deze gedragscode en van het beleid 

omtrent seksueel misbruik. Overtreding van de gedragscode kan leiden tot 

disciplinaire maatregelen (waaronder ontslag) en / of het inschakelen van politie 

en justitie, waarna strafrechtelijke vervolging kan plaatsvinden. 


