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Ethische paragraaf Wonen Plus Welzijn
Wonen Plus Welzijn vindt het belangrijk dat mensen respectvol met elkaar omgaan, dat mensen serieus
worden genomen en elkaar serieus nemen. Wonen Plus Welzijn vindt dat mensen, ongeacht hun
mogelijkheden en beperkingen, fundamenteel gelijkwaardig aan elkaar zijn en dat het recht op
zelfbeschikking een niet ter discussie staand basisrecht is.
Om bovenstaande in de praktijk te waarborgen vinden we het belangrijk om deze uitgangspunten vast
te leggen en aan alle vrijwilligers/beroepskrachten te vragen zich middels ondertekening aan deze
uitgangspunten te verbinden.
Tevens vragen we aan vrijwilligers/beroepskrachten om zich te verbinden aan deze manier van omgaan
met cliënten maar ook een manier van omgaan met elkaar die stimuleert dat bovenstaande
uitgangspunten in de praktijk gebracht worden.
Er zijn daarbij vele manieren om aan de beschreven uitgangspunten te werken. Wonen Plus Welzijn wil
die manieren niet beschrijven of voorschrijven omdat we daarmee de ruimte voor spontaniteit, initiatief,
ontwikkeling en creativiteit zouden beknotten. Dat willen we nadrukkelijk niet, want juist spontaniteit,
eigen initiatief, ontwikkeling en creativiteit zijn belangrijke eigenschappen, belangrijke voorwaarden ook
om tot groei te komen.
Wel willen we duidelijk maken wat in het werken binnen Wonen Plus Welzijn absoluut niet te
overschrijden grenzen zijn.
Het gaat dan om het volgende:
- Verbale uitingen of anderszins gedragingen die direct gericht zijn op of tegen een ander persoon en
die naar algemene maatstaven als krenkend, bedreigend, discriminerend of seksueel- of anderszins te
intimiderend zijn te beschouwen, zijn onacceptabel.
- De beroepskracht/ vrijwilliger mag op geen enkele wijze persoonlijk voordeel en/of geldelijk gewin
halen uit de contacten met de cliënten. (Bijvoorbeeld het laten regelen van opname in een testament)
- Fysiek geweld of dreiging met fysiek geweld (anders dan om zichzelf of anderen te verdedigen tegen
fysieke agressie) is onacceptabel.
- De privacy en grenzen van anderen wordt gerespecteerd. Er worden geen ongepaste vragen gesteld
en geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijke leven gemaakt.
- Vrijwilligers/beroepskrachten spreken elkaar aan wanneer zij menen dat bovenstaande
uitgangspunten geschaad worden of dreigen te worden. Wanneer er ook maar de geringste twijfel
bestaat over de effectiviteit van dit aanspreken of wanneer er sprake is van herhaling dan wordt hiervan
direct melding gemaakt bij de verantwoordelijk contactpersoon binnen WPW. Wanneer het
grensoverschrijdend gedrag de beroepskracht betreft zal direct contact opgenomen worden met de
directie van WPW.
Iedereen werkzaam binnen Wonen Plus Welzijn heeft de plicht om vermoedens van seksueel misbruik
te melden aan de verantwoordelijke contactpersoon of aan de vertrouwenspersoon.
Wanneer deze grensoverschrijdende uitingen of handelingen zich voordoen zullen juridische stappen
worden ondernomen.

