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Iedereen die woont of werkt binnen onze organisatie moet zich prettig, veilig en gerespecteerd kunnen voelen. Hiervoor is het belangrijk om met elkaar afspraken te maken over de manier van omgaan met elkaar. De
omgangsregels worden aan alle cliënten en medewerkers overhandigd.
Zo willen wij met elkaar omgaan:

*
*

Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is. Ik discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de organisatie.
Ik respecteer de privacy en grenzen van anderen. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste
opmerkingen over iemands persoonlijke leven.

*
*
*
*

Ik kom niet ongewenst dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
Ik houd rekening met de levens-, geloofs- en politieke overtuiging en culturele achtergrond van de ander.
Ik houd rekening met de leeftijd, sekse, vermogens en beperkingen van de ander.
Ik geef geen uiting aan opvattingen, grappen en toespelingen over persoonlijke kenmerken2 van mensen of
hun cultuur.

*
*
*
*
*
*
*

Ik val de ander niet lastig.
Ik bedreig niet.
Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld en ik bedreig de ander niet.
Ik negeer de ander niet.
Ik scheld de ander niet uit en gebruik geen vernederende of aanstootgevende taal.
Ik doe niet mee aan pesten, uitlachten en roddelen.
Als iemand mij hindert vraag ik hem of haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om
hulp.

*

Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden.

Ander voorbeeld
De Hoenderloogroep Jeugdzorg heeft een jongerenreglement waarin rechten en plichten van jongeren
staan beschreven:
http://www.hoenderloo-groep.nl/uploads/090630_jongerenreglement_open_jeugdzorg_def.pdf.
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Bronnen: Visser, A., Begrensd gedrag – naar gedragsregels op school, Project Preventie Seksuele Intimidatie, Utrecht, januari 2000,
www.ppsi.nl.
Bij persoonlijke kenmerken kan men denken aan ras, leeftijd, sekse, godsdienst, politieke gezindheid, levensovertuiging, seksuele
voorkeur e.d.
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