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Aandacht
    voor ouder worden en ouder zijn
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Uitgangspunten 

Deze gedragscode is in de eerste plaats geschreven voor  

medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. Bij hen hoort de  

gedragscode bekend te zijn, is deze het uitgangspunt van  

het handelen. Je mag elkaar hier ook op aanspreken.  

Maar de gedragscode is ook een leidraad voor verwanten  

en bezoekers: ‘Zo zijn onze manieren!’. 

De kernwaarden van SHDH gelden voor iedereen. 

Zij zijn bij de gedragscode uitgangspunt en leidend.

Gedragscode Inhoud
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  aandacht en  

       luisteren

Jeannette Betjes 
Planner

‘Dat de cliënt ook voelt dat je er voor haar of 
hem bent. Dat kun je doen door even te gaan 

zitten zodat je op gelijke hoogte bent’.

Yvonne Eldering
Assistent woonzorgbegeleider

‘In het gesprek met de cliënt sluit ik aan  
bij wat hen bezig houdt. Zo breng ik hun  

eigen verhalen ook weer naar boven’.

Astrid Bakker
Arts

‘Ik heb al mijn tijd nodig om mijn werk  
goed te doen. Sociale media voor privé gebruik 

hoort daar dan vanzelfsprekend niet bij’. 

Gery Pauw
Receptioniste

‘Ik zorg voor een prettige sfeer  
met elkaar. Als deze sfeer goed is gaat  

het werk een stuk makkelijker’.

Aandacht

Bij SHDH is het de bedoeling dat je de relatie met de ander begint en 
onderhoudt vanuit aandacht en luisteren. Hierdoor begrijp je elkaar 
beter, versterk je de relatie en ontstaat inspiratie en zicht op dat wat 
de ander belangrijk vindt. Je luistert met aandacht naar de ander. 
Hierop volgen de dialoog, de samenwerking, en de afspraken over de 
ondersteuning.

Dat betekent met name:
•  Dat ik initiatief neem om contact te maken.

•  Dat ik me inspan om de cliënt (en diens achtergrond) te kennen.

•  Dat mijn aandacht tijdens het contact bij mijn gesprekspartner is.

•  Dat als anderen mijn aandacht vragen, ik hen vraag later terug  

te komen.

•  Dat ik luister naar de cliënt en mij inspan vragen te verhelderen.

•  Dat ik goed blijf opletten tijdens een gesprek, ook als de sociale 

media of telefoon tussendoor aandacht vragen.
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Frans Koeleveld
Vrijwilliger

‘Ik maak met nieuwe cliënten bewust een 
praatje, bemoedig ze en leg uit wat ik kom 

doen. Dit schept een band. De cliënten kennen 
mij en noemen mij bij mijn voornaam’. 

Carla van Westerlaak
Receptioniste

‘Ik maak altijd oogcontact met anderen, 
ook al ben ik even aan de telefoon.  

Zo laat je merken dat je iemand  
wel hebt gezien’.

Lucynda Baars
Leerling verzorgende

‘Het is belangrijk dat je 
laat merken wat er goed is, 

en dat je er complimenten voor geeft‘.

Sanne Buhrmann 
Cliëntadviseur

‘In het contact met dementerende 
ouderen praat ik met de cliënt 
in plaats van over de cliënt’.

Respect

Bij SHDH is het belangrijk dat je iedereen als individuen met een eigen 
regie erkent. Daarnaast ben je eerlijk en duidelijk over je bedoelingen. 
Door zo de dialoog met elkaar aan te gaan, ontstaat begrip voor elkaars 
wensen en verwachtingen. Je komt je beloftes na en hebt respect voor  
de verschillen tussen mensen, hun kracht en kwetsbaarheden.

Dat betekent met name:
•  Dat ik zorgvuldig omga met vertrouwelijke informatie.

•  Dat ik niet onaangekondigd de privéruimte van de cliënt,  

een behandelruimte of het kantoor van een medewerker binnenga.

•  Dat ik zorgvuldig omga met de persoonlijke eigendommen  

van cliënten en de organisatie.

•  Dat ik ervoor zorg dat persoonlijke gesprekken buiten het gehoor 

van anderen plaatsvinden.

•  Dat ik inbreuken op de privacy van cliënten en collega’s tot een 

minimum beperk.

•  Dat ik mij echt interesseer voor de ander, voor zijn of haar leven,  

de persoonlijke historie en overtuigingen. Ik probeer hier ook  

rekening mee te houden. 

•  Dat ik duidelijk mijn grenzen aangeef en respect heb voor de  

grenzen van anderen.

•  Dat ik mijn klachten bespreek met degene die daarvoor aangewezen is.

•  Dat ik mij neutraal en waar mogelijk positief uitlaat over de organisatie 

en over andere mensen; zowel in gesprekken als in sociale media.
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Baukje Verbij
EVV’er

‘Dankzij de opleiding die SHDH mij biedt, 
verbetert de kwaliteit van zorg die ik geef. 

Daarnaast check ik regelmatig bij  
cliënten of ik het wel goed doe’.

Ellen Corver
EVV’er

‘Ik vind het belangrijk dat je vanaf  
het moment dat je bij een cliënt bezig bent 

netjes werkt en ook dat je alles weer op  
z’n plek zet en op z’n plaats achterlaat’.

Anneke Kok
Teambegeleider

‘Ik geef nooit ‘nee’ als antwoord  
op een vraag maar zeg liever  

‘ik ga dit even navragen  
en laat het u weten’.

Hetty van Lunenburg
Vrijwilligster

‘Ik verdiep me in de opbouw  
van de organisatie, zodat ik weet  

bij wie ik moet zijn als ik vragen heb.  
Zo kan ik mijn werk beter doen.’

Kwaliteit

SDHD vindt het van belang dat je vragen zo goed mogelijk  
beantwoordt. Aan de tevredenheid van de cliënt, medewerker en  
vrijwilliger kun je merken of je hierin slaagt. Deskundigheid,  
effectiviteit en kostprijsbewustheid zijn belangrijke factoren. 

Dat betekent met name:
•  Dat ik alert ben op situaties die verbeterd kunnen worden en daar 

actie op onderneem.

•  Dat ik heldere afspraken maak, waar ik me ook aan houd.  

Toezeggingen doe ik alleen als ik zeker weet dat ik ze na kan komen.  

Verder houd ik mij aan afspraken die gemaakt zijn door de organisatie.

•  Dat ik zorg dat mijn werkzaamheden inzichtelijk zijn en eventueel 

kunnen worden overgenomen.

•  Dat ik mijn kennis en vaardigheden op peil houd, mijn vakliteratuur 

bijhoud en deelneem aan deskundigheidsbevorderende activiteiten. 

Ik ken de professionele standaard. Zo kan ik mijn werk op een  

verantwoorde manier uitoefenen.

•  Dat ik reflecteer op mijn eigen gedrag, en anderen de ruimte  

geef om hierop te reageren. Ik ben ook bereid om te zeggen hoe  

ik andermans gedrag ervaar.
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Samenwerking

Samenwerken binnen SHDH zorgt voor veiligheid, meer kwaliteit, 
efficiency en effectiviteit. Samenwerken begint met het leggen van 
relaties met betrokkenen, vertrouwen, lef, en openheid naar elkaar. 
De manier waarop wordt samengewerkt, bepaalt het resultaat.  
Als je hierbij openstaat voor kritiek, geeft dit inspiratie en ruimte 
voor ontwikkeling.

Dat betekent met name:
•  Dat ik mijn best doe om samen met betrokkenen ondersteuning te 

geven waar dat nodig is.

• Dat ik mijn deskundigheid en ervaring deel met betrokkenen.

• Dat ik interesse toon in de bijdragen van anderen.

• Dat ik luister naar vragen die mij gesteld worden en daar op reageer.

•  Dat ik verantwoordelijkheid neem voor de communicatie met anderen.

   De manier waarop wordt  

           samengewerkt

bepaalt het resultaat

Denise van Nieuwenhuizen
Teamleider

‘Ik betrek familie van de cliënt  
zoveel mogelijk bij de zorg’.

Joyce Medenblik
Verzorgende

‘Als ik de bewoner help leg ik altijd uit wat 
ik aan het doen ben, zodat de bewoner niet 
schrikt of voor verrassingen komt te staan.  
De bewoner voelt zich zo een stuk veiliger’.

Hannah Kempers
Vrijwilligster

‘Ik doe graag iets samen met de cliënt. 
Dat brengt ons dichter bij elkaar. 

Dat kan in kleine dingen zitten zoals 
samen een kopje koffie drinken’.

Jan Visser
EVV’er

‘Ik stel mij kwetsbaar op.  
Als ik advies vraag aan de  

ander vind ik dit eerder een  
kracht dan een zwakte’.
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Annette Katiman
Fysiotherapeut

‘Ondernemen is voor mij openstaan  
voor nieuwe manieren om dingen  

te bereiken of om een nieuwe  
behandelwijze te implementeren’.

Albert Meuleman
Kok en teambegeleider eten & drinken

‘Ik zorg er voor dat de kosten in  
evenwicht zijn en ik ben me altijd bewust 
van het financiële aspect van het werk.

Zuiniger inkopen hoort daarbij’.

Roland Horbach
Adviseur facilitaire zaken en inkoop

‘Ik houd mijn ogen en oren geopend voor dat 
wat kan bijdragen aan het gezond houden 
van SHDH. Ik voel me ook verantwoordelijk  

voor SHDH. Daarbij zie ik kansen en mogelijk
heden en durf ik risico te nemen, want het  

kan altijd anders, slimmer en beter’.

Esther van Wel
EVV’er

‘Door te sporten en aandacht  
te hebben voor mijn eigen  
fitheid ben ik in staat mijn  
werk goed uit te voeren’.

12

Ondernemen

Het is belangrijk om alles op alles te zetten om de gewenste  
resultaten te bereiken. Hierbij worden nieuwe wegen verkend. 
Voor vragen, problemen en knelpunten worden oplossingen 
gezocht.

Dat betekent met name:
• Dat ik initiatief toon. 

• Dat ik zoek naar mogelijkheden om te verbeteren.

•  Dat ik mij verdiep in de financiële aspecten van de dienstverlening 

en daar verantwoordelijkheid voor neem.

•  Dat ik meehelp in het beschermen van het milieu,  

zoals afval scheiden en verspilling voorkomen.

• Dat ik zorgvuldig omga met materiaal, energie en water. 

• Dat ik mij inzet voor de ontwikkeling van de organisatie. 

     Voor knelpunten worden 

oplossingen gezocht
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Aandacht
    voor ouder worden en ouder zijn

Dit betekent  
voor mij .....

Aandacht:

Respect:

Samenwerking:

Kwaliteit:

Ondernemen:
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