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Gedragscode

Dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een beperking

Visie
Syndion biedt uiteenlopende vormen van ondersteuning aan volwassenen
en kinderen met een beperking, kleinschalig en midden in de samenleving.
Syndion is een waardegedreven organisatie waarin de mogelijkheden van
de cliënt en de verbinding tussen cliënt, verwant en medewerkers centraal
staan.

We gaan er bij Syndion van uit dat iedereen ʼnormaalʼ met elkaar omgaat, volgens de algemene
normen en waarden. Dat staat omschreven in deze gedragscode. Een gedragscode is bedoeld
om je te ondersteunen in de keuzes die je maakt. De gedragscode reflecteert onze waarden
en geeft richting aan onze houding en het gedrag. Syndion heeft deze code opgesteld voor
medewerkers en vrijwilligers bij Syndion, maar ook voor cliënten en hun vertegenwoordigers/
netwerk. Sommige punten zijn voor cliënten en/of hun vertegenwoordigers en netwerk niet
relevant. Wel is het belangrijk dat zij weten welke afspraken er zijn.

Richtlijnen voor iedereen bij Syndion.
Gedrag en omgangsvormen

We gaan op een integere en respectvolle manier met
elkaar om. We komen onze afspraken na. We zeggen
wat we doen, en doen wat we zeggen. We zijn ons er
van bewust dat we Syndion vertegenwoordigen. In
ons doen en laten staan de visie van Syndion en de
kernwaarden voorop.

Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag kan in elke professionele
werkomgeving voorkomen. Het gaat hierbij om
situaties in de omgang tussen personen (cliënten,

medewerkers of vrijwilligers en derden) in de
werkomgeving die als ongewenst worden beschouwd.
Hieronder vallen bijvoorbeeld pesten, discriminatie en
(seksuele) intimidatie.
Ook roddelen, schelden, agressie, kleineren en
machtmisbruik (mondeling en/of schriftelijk) vallen
onder ongewenst gedrag. Uitgebreide informatie over
ongewenst gedrag en de mogelijke gevolgen vind je op
de website www.duurzameinzetbaarheid.nl. Typ in de
zoekbalk bovenaan de pagina ‘Wegwijzer Ongewenst
Gedrag’ in.

Relaties op het werk

Op het werk kunnen liefdesrelaties ontstaan, tussen
medewerkers, tussen medewerker en cliënt of tussen
medewerker en vertegenwoordiger van een cliënt.
Een liefdesrelatie is geen reden voor ontslag. Wel
wordt dit altijd gemeld bij de leidinggevende, zodat
er passende afspraken over gemaakt kunnen worden.
Liefdesstellen werken/zijn niet samen op een locatie of
in een project.

Rookbeleid

Iedereen houdt zich aan het rookbeleid van Syndion.
Roken is schadelijk voor de gezondheid. In het
rookbeleid staan regels over roken. Er mag niet
gerookt worden in de kantoorpanden of op locaties
waar meerdere cliënten bijeen zijn. Een cliënt mag
in zijn eigen woning roken, maar maakt hierover wel
afspraken met de begeleider die ondersteuning komt
bieden in die woning.

Eigendommen

We gaan op een zorgvuldige manier om met het geld,
de middelen en de eigendommen van Syndion, van de
cliënten en van overige direct of indirect bij Syndion
betrokken belanghebbenden.

Gebruik van sociale media

Er worden geen negatieve uitlatingen geplaatst over
cliënten, collega’s en/of Syndion op sociale media, zoals
Facebook, LinkedIn en Twitter. Ook worden geen foto’s
van personen geplaatst als daar geen toestemming
voor gegeven is.

Richtlijnen voor iedereen die bij Syndion werkt
(vrijwillig of betaald)
Kleding en sieraden

Medewerkers kleden zich verzorgd. Dit betekent:
je kleedt je netjes, passend bij je functie. Je kleding
en sieraden zijn veilig; je moet je werk er goed mee
kunnen doen. Je kleding en sieraden zijn niet (seksueel)
uitdagend.

Oplossingsgericht werken

Bij het oplossingsgericht werken kijken we naar de
successen die je al gerealiseerd hebt. Waar ben je goed
in, waar word je blij van, wat helpt je en wat heeft al
geholpen. Oplossingsgericht werken is een positieve,
krachtige manier om veranderingen te realiseren: bij
de cliënten, bij hun wettelijk vertegenwoordigers en in
je eigen team.

Genotsmiddelen

Onder werktijd worden er geen genotsmiddelen
(alcohol, soft- en harddrugs) gebruikt. Medewerkers
komen niet onder invloed op het werk.

(ver)Kopen en giften

We kopen, verkopen of lenen geen goederen aan of
van cliënten of hun verwanten. Een geschenk of gift
– als blijk van waardering – met een waarde van meer
dan € 25,- nemen we niet aan.

Familie en werken bij Syndion

Eerstelijns familieleden (partner, ouders (ook adoptieen stiefouders), schoonouders, kinderen (ook adoptieen stiefkinderen), schoonkinderen) werken niet samen
in één team of locatie. Medewerkers werken niet onder
een leidinggevende uit de eerste familielijn. Dit kan de
gezagverhoudingen verstoren.

Gebruik van telefoon, e-mail en internet

We beperken het gebruik van telefoon, e-mail en
internet voor privédoeleinden in werktijd en op kosten
van Syndion tot een minimum. Het mag nooit ten
koste gaan van het werk of de zorg voor onze cliënten.
Evenmin mag het een negatieve invloed hebben op
het werk.

Scheiding tussen werk en privé

Het professionele uitgangspunt in het werk bij
Syndion is dat werk en privé van elkaar gescheiden
zijn. In de praktijk gebeurt het soms dat cliënten
met een begeleider meegaan naar de woning van de
begeleider, om daar de begeleiding en ondersteuning
te bieden. Ook een vrijwilliger neemt soms een cliënt
mee naar de eigen woning. Als er zwaarwegende
belangen zijn voor de ondersteuning van de cliënt,
kan in overleg met de leidinggevende gekozen worden
voor het ontvangen van ondersteuning in de woning
van de begeleider. Dit gebeurt altijd alleen op verzoek
van de cliënt. Als er structureel gekozen wordt voor het
bieden van ondersteuning aan een cliënt in de woning
van de begeleider, dan wordt dit vastgelegd in het
Persoonlijk Ondersteuningsplan (POP). In geval van
een calamiteit heeft de begeleider de bevoegdheid om
de keuze te maken die voor dat moment de beste is.

Wat gebeurt er als je je niet aan de gedragscode houdt?
Bij het niet naleven van de gedragsregels door
medewerkers, vrijwilligers, cliënten en/of vertegenwoordigers/netwerk, krijgen zij een schriftelijke reactie
van de leidinggevende of de clustermanager van de
locatie van de cliënt.

In ernstige gevallen kunnen er consequenties volgen,
zoals het beëindigen van het dienstverband of de
zorgovereenkomst. Dit wordt altijd bepaald door de
leidinggevende en/of de directie van Syndion.

Deze reactie kan gericht zijn op:
•	bewustwording van wat het gedrag teweeg brengt
• een waarschuwing
• een officiële waarschuwing

Heb je vragen over deze Gedragscode? Neem dan
contact op met je leidinggevende of de afdeling HRM
(0183-791135; maandag, donderdag en vrijdag van
9.00-12.00 uur en dinsdag en woensdag van 13.0016.00 uur).

Meer informatie?

Gedeelte in eenvoudige taal

Syndion

Afspraak
maken

Eenvoudige
taal

Bij Syndion maken we afspraken over hoe we
met elkaar om gaan.

Die afspraken staan in de Gedragscode.
Gedragscode

Die geldt voor iedereen:
Begeleiders

Vrijwilligers

Medewerkers
Vrijwilligers
Cliënten

Cliënten

Ouders/
verzorgers

Vertegenwoordigers en/of netwerk van cliënten
Dit zijn de regels voor iedereen:
We doen gewoon tegen elkaar.

Gewoon doen

Seksuele grens

Dus: we gaan geen seksuele grens over.

En we pesten of schelden niet.
Pesten

Schelden

Je rookt niet in gemeenschappelijke ruimtes.
Niet roken

Je bent voorzichtig met spullen van een ander.
Kapot maken

Let op!

Let goed op wat je op Facebook of Twitter zet!
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Dit zijn de regels voor begeleiders
en vrijwilligers:
Kleding

Goed

Hun kleren zien er netjes uit.

Hun sieraden zijn veilig.
Sierraden

Veilig

Zij werken aan goede oplossingen.
Werken

Goed

Zij gebruiken geen alcohol of drugs tijdens
het werk.

Drank

Cadeau

Verliefd

Familie

Begeleiders

25 Euro

Verschillende
locaties

Verschillende
locaties

Cliënt

Zij nemen geen geld of cadeaus aan die meer
waard zijn dan 25 euro.
Als iemand verliefd wordt op een collega
of een cliënt, zijn ze niet meer op dezelfde
locatie.

Ze werken ook niet op dezelfde locatie
met een familielid.

Begeleiders nemen geen cliënten mee naar hun
huis.

Tenzij dat is afgesproken.
Huis

Afspraak
maken

Eenvoudige
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Begeleiders

Niet

Wat doen begeleiders en vrijwilligers liever
niet onder werktijd?
- Privé telefoongesprekken houden

Telefoon

Email

- E-mails lezen of versturen
-Zoeken op internet

Computer

Als het echt moet mag het,
maar het moet zo kort mogelijk duren
Wel

Tijd

brief

Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt?
Brief

Fout

Dan krijg je een brief. Daar staat in dat het niet goed
is wat je hebt gedaan.
Als het heel ernstig is, kan een medewerker
ontslagen worden.

Begeleiders

Wegsturen

Een cliënt kan weggestuurd worden bij Syndion.
Cliënt

Wegsturen

Vragen?
Stel ze aan je begeleider, leidinggevende
Vraagteken

Begeleiders

of aan de afdeling HRM:
Telefoon: 0183-791135

Telefoon

Email

E-mail: hrm@syndion.nl
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Syndion heeft locaties in veel plaatsen. Niet alle plaatsen staan
op deze kaart. Als u in een andere plaats binnen de regio’s of net
buiten de regio’s woont, kunt u ook een beroep op Syndion doen.
Vind onze locaties ook via de locatiezoeker:
www.syndion.nl/locaties

Aanmelden of meer informatie

Bij het Cliëntservicebureau kunt u zich aanmelden voor ondersteuning door
Syndion. Daarnaast kunt u ons altijd benaderen voor informatie en advies.
Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren
(9:00-17:00) via tel. (0183) 651155 of clientservicebureau@syndion.nl.

Eenvoudige taal

Deze folder bestaat uit twee delen. Het eerste deel is
geschreven in gewone taal. In het tweede deel wordt
de belangrijkste informatie in eenvoudige taal uitgelegd.
Dit doen we omdat we het belangrijk vinden dat onze
informatie voor iedereen begrijpelijk is.
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