Gedragsrichtlijnen
De gedragsrichtlijnen geven aan wat CuraMare verwacht van medewerkers en vrijwilligers in de omgang met cliënten,
patiënten en elkaar. Deze richtlijnen gelden voor iedereen die contact met cliënten of patiënten heeft. Dat kunnen
persoonlijke, maar ook telefonische contacten zijn.
Omgang met anderen
Als medewerker/vrijwilliger van CuraMare toon je respect voor cliënten of patiënten en collega’s. Je hebt respect voor
hun eigenheid en zelfstandigheid. Je benadert iedere cliënt of patiënt of collega als een individu met zijn of haar eigen
levensverhaal, mening en geloofsovertuiging. Voorbeelden van gedrag:
We luisteren goed naar wat cliënten of patiënten en collega’s te zeggen hebben.
We respecteren het privédomein en de eigendommen van de ander.
We praten met elkaar en niet over elkaar.
We staan open voor reactie op ons handelen.
We laten de ander in zijn waarde, ook al zijn we het niet met die persoon eens.
We zeggen het als iemand iets goed doet.
Betrouwbaar
Realiseer je dat wanneer iemand jou in vertrouwen neemt, je dat vertrouwen niet mag beschamen. Je bent verplicht te
zwijgen over alles wat je in vertrouwen hebt gehoord. Je zegt wat je doet en doet wat je zegt. Je maakt met de
cliënt/patiënt of collega heldere en correcte afspraken en komt deze na. Je levert kwalitatief verantwoorde zorg. Je
bent een betrouwbare collega. Voorbeelden van gedrag:
We doen wat we beloven en komen gemaakte afspraken na.
We willen kunnen uitleggen wat we doen en waarom we het doen.
We gaan vertrouwelijk met informatie om.
We respecteren elkaars grenzen en bewaken onze eigen grenzen.
Vraaggericht denken en handelen
Je gaat steeds uit van de vraag van de cliënt of patiënt en niet van je eigen mogelijkheden. Geef duidelijke informatie
en vraag door als dit nodig is. Je luistert actief en probeert door af en toe samen te vatten het verhaal te volgen. Ook
toets je regelmatig of je de ander goed begrijpt. Licht toe wat je zegt, zodat de ander weet wacht de achtergrond is.
Betrek de cliënt/patiënt bij de keuze en uitvoering van werkzaamheden. Stel je open als een cliënt of patiënt een
klacht heeft, luister en vertel wat de mogelijkheden zijn om een klacht in te dienen. Adviseer hierbij als de
cliënt/patiënt hier behoefte aan heeft.
Voorbeelden van gedrag:
We verplaatsen ons in de ander.
We geven ruimte om vragen te stellen.
We zoeken samen met de cliënt of patiënt in goed overleg naar wat wenselijk en mogelijk is.
We nemen de tijd om te luisteren.
We schrijven de wensen van de cliënt of patiënt in het dossier.
We toetsen of de cliënt of patiënt tevreden is.
Representatief
Er wordt van je verwacht dat je representatief bent: je ziet er verzorgd uit en je gedraagt je beleefd. Je bent tenslotte
het visitekaartje van CuraMare. Stel je dus voor aan nieuwe cliënten of patiënten, hun bezoek en collega’s. Spreek de
cliënt of patiënt aan met u (tenzij deze dit anders wenst of een kind is). Een vriendelijke uitstraling bevordert een
prettig contact met de cliënt of patiënt die deels van jou afhankelijk is. Vertel geen negatieve dingen over de
organisatie of jouw collega’s. Bespreek deze dingen met elkaar in een overleg. Voorbeelden van gedrag:
We zien er verzorgd uit.
We stellen ons voor aan nieuwe cliënten of patiënten, familieleden/bezoek, collega’s.
We begroeten cliënten/patiënten, hun familie/bezoek en collega’s vriendelijk.
We maken knelpunten bespreekbaar op de juiste plaats.

