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Gedragscode Zorggroep Zuyd 
 
Binnen Zorggroep Zuyd is een professioneel klimaat te zien als het gaat om respectvolle bejegening, professioneel 
handelen en integer gedrag. Wij vinden het heel belangrijk om dit klimaat binnen onze organisatie te waarborgen. 
Daarom is er een gedragscode opgesteld. Iedereen die zich op basis van een overeenkomst aan Zorggroep Zuyd 
verbindt, wordt geacht deze gedragscode te kennen en hier naar te handelen in contacten met medewerkers, cliënten, 
cliëntvertegenwoordigers, vrijwilligers en stagiaires. 
De volledige gedragscode vind je hieronder. De gedragscode en de gedragsregels die hieraan ten grondslag liggen 
zijn ook terug te vinden op de website van Zorggroep Zuyd. De gedragscode is opgenomen in het Integriteitsbeleid. 
 
Gedragscode 
1. Wij behandelen iedereen met respect en laten de ander in zijn waarde omdat we de eigen normen niet 
opdringen en er voor zorgen dat onze verschijning niet negatief overkomt. 
 
2. Wij accepteren geen ongewenst gedrag zoals discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten of andere vormen 
van geweld, niet ten aanzien van onszelf, maar ook niet ten aanzien van anderen. 
 
3. Wij gaan geen relatie aan, of hebben seksueel contact, met anderen waarbij sprake is van 
machtsongelijkheid, afhankelijkheid of dwang. Wij accepteren dit niet van anderen en melden daarom alle 
situaties waarbij (het vermoeden bestaat dat) hiervan wordt afgeweken. 
 
4. Wij maken deel uit van een professionele organisatie, werken samen en leveren vanuit de eigen 
deskundigheid een positieve bijdrage aan de gemeenschappelijke doelstelling en hebben daarbij respect 
voor de deskundigheid van alle bij de cliënt betrokken personen. 
 
5. Wij houden onze kennis en vaardigheden op het vereiste peil en staan open voor nieuwe ontwikkelingen in 
zorg en organisatie. 
 
6. Wij behandelen anderen zoals wijzelf behandeld willen worden en spreken anderen aan op gedrag en 
accepteren dat wederzijds. 
 
7. Wij doen niets wat de belangen van Zorggroep Zuyd kan schaden, ook niet buiten werktijd. Wij geven in houding, 
voorkomen en gedrag het juiste voorbeeld en houden ons aan relevante wet- en regelgeving. 
 
8. Wij zorgen ervoor dat ons professioneel handelen aansluit op de individuele cliënt, op dienst hulpvragen, 
behoeften en belangen. 
 
9. Wij respecteren de privacy van de ander en doen dit ondermeer door zorgvuldig en correct om te gaan met 
informatie waarover wij uit hoofde van onze functie beschikken. 
 
 
 


