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Waarom vindt TomarWonen een gedragscode1 belangrijk? 
Wij willen graag dat de bewoners aan wie TomarWonen zorg verleent, daarover tevreden zijn. 

Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met passie hun werk doen. De wijze 

waarop iedereen met elkaar omgaat, is hiervoor doorslaggevend. TomarWonen wil dat deze 

gedragscode meer is dan een papieren tijger. Daarom wordt deze gedragscode ook op onze 

site gezet, zodat deze bekend is bij onze bewoners en samenwerkingspartners. Daarnaast zal 

aan alle medewerkers en bewoners van TomarWonen een exemplaar van de gedragscode 

worden uitgereikt. Alle medewerkers, bewoners en samenwerkingspartners dienen zich aan 

deze gedragscode te houden in hun relatie met of namens de organisatie. Wanneer er 

situaties ontstaan waarbij er meningsverschillen zijn over de normen en waarden, die in deze 

gedragscode vermeld staan, kunnen deze altijd besproken worden met de direct 

leidinggevende. 

De bijpassende kernwaarden voor TomarWonen zijn: 
 

Veiligheid 
Veiligheid door aanwezigheid van betrokken medewerkers in een veilige woonruimte 

Liefde (nieuw in plaats van klantvriendelijkheid) 
Liefdevolle zorg voor de bewoners 

Respect 
Respect voor ieders individuele vrije leven en overtuiging 

Integriteit 
Integer door transparant te handelen vanuit de zorg voor elkaar en de bewoners . 

Bekwaamheid 
Bekwaamheid door voldoende kennis en praktische vaardigheid met betrekking tot de te 
verrichten taken. 

 

 

De gedragscode omschrijft het gedrag dat TomarWonen vanuit haar kernwaarden 

van iedereen verwacht. 
 

Reikwijdte en doelen van de gedragscode 
De gedragscode is bedoeld voor alle medewerkers, stagiaires, samenwerkingspartijen, bewoners 
en andere direct betrokkenen. 
Een exemplaar van deze gedragscode wordt aan alle medewerkers en bewoners verstrekt en 
ondertekent. Daarnaast is hij ook te vinden op onze website. TomarWonen verwacht van zijn 
medewerkers, relaties en bewoners dat zij zich houden aan deze gedragscode. 
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De gedragscode richt zich op: 
• Het goede imago van onze organisatie bewaken en bewaren; 

• Het beschermen van de integriteit van werknemers en bewoners; 

• Goed werkgeverschap 

• Het bestrijden en voorkomen van agressie, racisme, leeftijdsdiscriminatie, 
discriminatie in algemene zin, seksuele intimidatie; 

• Het voldoen aan wettelijke voorschriften en verplichtingen 
 

Rol Management/leidinggevende 
De direct leidinggevende heeft een voorbeeldfunctie en ziet toe op het handhaven van de 
normen en waarden binnen TomarWonen. Mochten er situaties ontstaan waarbij er 
meningsverschillen zijn over de normen en waarden die in deze gedragscode vermeld staan, 
kunnen deze altijd besproken worden met de direct leidinggevende. 

 
De gedragscode wordt regelmatig besproken tijdens teamoverleg en komt aan de orde in 
opleidingen en cursussen. Daarnaast is het een onderdeel van evaluatie- en 
functioneringsgesprekken, om te beoordelen of het gedrag overeenkomt met de uitgangspunten 
van de organisatie. 
 

Normen 

Veiligheid 

• De medewerkers doen er alles aan om bewoners en de medewerkers zo veilig mogelijk te 
laten wonen en werken. Zij houden zich daarbij aan de veiligheidsvoorschriften.  

 

Liefde 

• Medewerkers zijn gepassioneerd en betrokken 

• Medewerkers en vrijwilligers kunnen op basis van hun empathisch vermogen de zorg af 
stemmen op de vraag van de bewoners en ondersteunen ze hierin. 

• Medewerkers en vrijwilligers zetten zich maximaal in om het leven van de bewoner zo zinvol , 
comfortabel en plezierig mogelijk te laten ervaren. 

• Medewerkers ondersteunen familie en mantelzorgers daarvoor is het belangrijk dat de 
medewerkers de bewoner en zijn familie je kent. 

• Medewerkers zijn zichtbaar voor bewoners en familie en zeggen geen nee als zij iets niet 
weten, maar zoeken het even op, of geven het door aan een collega die het wel weet.  

• Het is vanzelfsprekend dat de familie wordt begroet en indien gewenst wordt geïnformeerd 
over welzijn van de bewoner. Door het karakter van de bewoner te kennen, zijn de  behoeftes 
bekend evenals de reactie van de bewoner op bepaalde situaties. 

 

Respect 

• Medewerkers, vrijwilligers, bezoekers en bewoners gaan op een prettige manier met elkaar 
om, zijn eerlijk, open en respectvol naar elkaar toe en komen onze afspraken na. 

• Medewerkers zijn zich bewust van hun gedrag, eigen gevoelens ten opzichte van de bewoner, 
bezoeker en collega’s, eigen motieven voor de zorg- en dienstverlening/begeleiding en de 
effecten daarvan op de bewoners en op zichzelf. 

• De medewerkers houden rekening met gewetensbezwaren. 

• Iedereen is welkom bij TomarWonen ongeacht geaardheid, achtergrond of 
geloofsovertuiging. 
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Integriteit 

• De medewerker is transparant in zijn handelen. Daarbij geldt: afspraak is afspraak. Wat hij 
doet is inzichtelijk en controleerbaar voor collega’s en leidinggevenden, maar ook voor de 
bewoner en zijn direct betrokkenen. Het vertrouwelijke karakter van de relatie tussen 
medewerker en bewoner mag een goede zorg niet in de weg staan. Dit betekent dat 
informatie die relevant is voor het kunnen leveren van goede zorg overdraagbaar is naar 
collega’s. Dit moet voor de bewoner duidelijk zijn.  
Men spreekt niet óver collega’s en/of zaken binnen TomarWonen, die niet van belang zijn 
voor de bewoner.  

 

Bekwaamheid 

• De medewerker handelt systematisch en procesmatig, op basis van vooraf geplande zorg- en 
dienstverlening-/begeleidingsdoelen. 

• De medewerker verricht alle werkzaamheden waarvoor de medewerker  bevoegd en 
bekwaam is. 

• Komt de medewerker in een situatie waarin wordt twijfelt aan eigen kennis, kunde,  bevoegd- 
of bekwaamheid om de handeling uit te voeren, wordt een collega die hier wel over beschikt 
ingeschakeld. De medewerker is hulpvaardig als een collega om hulp vraagt en werkt volgens 
de standaard protocollen. 

 

Overige gedragsregels voor medewerkers 
  

• Agressie  
De medewerker accepteert geen agressieve gedragingen en neemt zelf geen initiatief tot 
agressie jegens hen in woord of daad.  

• Sexuele intimidatie 
De medewerker accepteert geen seksuele gedragingen en neemt zelf geen initiatief tot 
seksuele gedragingen jegens hen.  

• Discriminatie 
De medewerker accepteert geen discriminerend gedrag werkt niet mee aan en/of neemt zelf 
geen initiatief tot discriminerend gedrag.  

• Diefstal 
Het is ongeoorloofd goederen van klanten, werknemer en/of werkgever weg te nemen. 
In geval van diefstal dient er melding te worden gedaan bij de direct leidinggevende. Er wordt 
aangifte gedaan en er volgt politieonderzoek. Afhankelijk van het onderzoek zal bepaald 
worden welke maatregelen er worden genomen. 

• Sociale media 
Op sociale media zoals Instagram, Facebook, Twitter e.d., mogen zonder toegang geen foto’s 
of uitlatingen worden geplaatst, die herleidbaar zijn tot TomarWonen. 

• Kleding  
Tijdens het werk bij TomarWonen zijn er kledingvoorschriften waaraan de medewerkers 

moeten voldoen. Je bent het visitekaartje van het bedrijf. Tijdens het werk is het niet 

toegestaan aanstootgevende kleding te dragen. Aanstootgevende piercings en tatoeages 

dienen te zijn verstopt onder de kleding.  

Van medewerkers wordt verwacht dat zij zich kleden, passend en representatief voor de 

functie. Dit houdt in dat men schone en niet versleten kleding draagt. Geen open schoeisel 

en geen crocks. 
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• Roken 
Het is binnen de algemene ruimten van het gebouw van TomarWonen verboden te roken 

• Drugs & Alcohol 
Het is verboden drugs & alcohol  mee te nemen of te gebruiken.  

 

Tot slot 
Dit document gaat over gedrag, over normen en waarden en over maatregelen die genomen 

kunnen worden. Gelukkig is er zelden sprake van ontoelaatbaar gedrag. Het gaat om 

uitzonderlijke situaties. Niettemin vindt TomarWonen het van belang hierover duidelijk te zijn 

met het oog op de veiligheid van bewoners, hun relaties en medewerkers. Laten we 

vraaggericht en respectvol met elkaar omgaan. Dan is er heel veel mogelijk 

Ondertekening 

Door ondertekening van dit document onderschrijf ik de gedragscode van TomarWonen. 

Datum:    …………………………………………………..….. 

Naam:    ………………………………………………………. 

Plaats:    ………………………………………………………. 

Handtekening:   ………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Dit document is vastgesteld in het MT van TomarWonen op 30-01-2018 versie 1.0 en is te vinden in het archief  

https://tomarwonen.sharepoint.com/Documenten MT/06 MT vergaderingen/In MT vastgestelde documenten/Gedragscode TomarWonen definitief.docx 

 

                                                           


