C
Internee gedragsccode DES Centrum
Vooraf
De DES Centrum staat voor go
oede omgan
ngsvormen. Respect voor elkaar, ggelijkwaardiigheid,
integriteeit, eerlijkheeid en veiliggheid vorm
men hierbij ccentrale begrippen. Deeze vormen
n de basis
voor de gedragscod
de, die binneen de DES Centrum
C
wordt gehanteeerd.
Artikel 1 Definities
Onder seeksuele intimidatie worrdt verstaan
n:


o
ongewenstee seksuele ttoenaderingg, verzoeken om seksu
uele gunsten of ander verbaal,
n
non‐ verbaaal, of fysiek ggedrag waarbij tevens ssprake is van één van de volgende punten:



o
onderwerping aan derggelijk gedragg wordt, heetzij expliciet, hetzij imp
pliciet, gehaanteerd
aals voorwaaarde voor de tewerksteelling van eeen persoon;



o
onderwerping aan of afwijzing van
n dergelijk ggedrag doorr een persoo
on wordt geebruikt als
b
basis voor beslissingen
b
die het werrk van deze persoon rakken;



d
dergelijk gedrag heeft het doel dee werkpresttaties van eeen persoon
n aan te tassten en/of
eeen intimideerende, vijaandige of on
naangenam
me werkomggeving te crreëren, dan wel
h
heeft tot gevolg dat d
de werkpresstaties van een persoo
on worden aangetast een/of een
intimiderend
de, vijandigge of onaan
ngename w
werkomgevin
ng wordt ggecreëerd.
O
Onder agreessie worden verstaan:: voorvallen
n waarbij een persoon
n psychisch of fysiek
w
wordt lastigggevallen, b
bedreigd of aangevallen
n, onder om
mstandigheden die rechtstreeks
vverband ho
ouden met h
het verrichteen van de arbeid. Hiero
onder valt o
ook pesten.
O
Onder discriminatie wo
ordt verstaaan: elke vorm
m van ondeerscheid, elkke uitsluitingg,
b
beperking of voorkeur, die tot doeel heeft of tten gevolgee kan hebbeen dat de errkenning,
h
het genot of
o de uitoefeening op vo
oet van gelijkheid van de rechten van de m
mens en
d
de fundameentele vrijh
heden op politiek, economisch, so
ociaal of cu
ultureel terrrein of op
aandere terreinen van h
het maatschappelijk leeven wordt tenietgedaaan of aangeetast.
LLevensbesch
houwing wo
ordt gedefin
nieerd als: een min o
of meer sam
menhangend
d stelsel
vvan waardeen, normen en opvattiingen die zin
n en richtingg geven aan
n het leven.

Artikel 2 Doel en algemeen uitgangspunt
1. Seksuele intimidatie, agressie en discriminatie op grond van ras, leeftijd,
levensbeschouwing, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero of
homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap worden door de DES Centrum
als vormen van ongewenst gedrag afgewezen.
2. De DES Centrum neemt het op zich in het dagelijks handelen en bij het ontwikkelen van

beleid deze vormen van ongewenst gedrag te voorkomen en te bestrijden.
3. De gedragscode maakt deel uit van het algemeen beleid van de DES Centrum en van de

professionele houding van de bureaumedewerkers, vrijwilligers en bestuursleden van de
DES Centrum.

Artikel 3 Status en reikwijdte
1. De gedragscode is een invulling van de wettelijke bepalingen omtrent seksuele
intimidatie, agressie en discriminatie.
2. De gedragscode geldt voor bureaumedewerkers, vrijwilligers en bestuursleden (vanaf

hier: ‘medewerkers’) van de DES Centrum.
3. De DES Centrum draagt zorg voor bekendmaking van de gedragscode.

Artikel 4 (Vrijwilligers)contract
Het niet aangaan, beëindigen of niet verlengen van een (vrijwilligers‐) contract mag niet
samenhangen met een in de wet verboden discriminatiegrond, leeftijd en handicap
daarbij inbegrepen.

Artikel 5 Arbeidsomstandigheden en werkvloer
1. De inrichting van de DES Centrum voldoet aan de wettelijke eisen daaromtrent, in het
bijzonder de Arbo‐wetgeving, maar is in ieder geval zodanig dat medewerkers en hun
klanten zich veilig voelen.
2. De omgang tussen medewerkers wordt bepaald door respect voor ieders kleur, sekse,

levensbeschouwing, leeftijd en andere gronden genoemd in deze gedragscode.
3. Discriminerende, seksistische of andere beledigende of krenkende uitlatingen of

grappen, mondeling of schriftelijk zijn niet toegestaan.
4. Agressieve handelingen of uitingen zijn niet toegestaan.

5. Het bepaalde onder 1. komt mede tot uitdrukking door het bieden van

mogelijkheden voor het beleven van uitingen samenhangend met sekse,
levensbeschouwing en leeftijd.

Artikel 6 Omgang tussen bureaumedewerkers, vrijwilligers en bestuursleden
1. Medewerkers laten zich bij contacten met andere medewerkers leiden door
gedragsregels in deze gedragscode
2. Medewerkers accepteren geen agressieve gedragingen van andere medewerkers en

nemen zelf geen initiatief tot agressieve gedragingen jegens hen.
3. Medewerkers accepteren geen seksuele gedragingen van andere medewerkers en

nemen zelf geen initiatief tot seksuele gedragingen jegens hen.
4. Medewerkers accepteren geen discriminerend gedrag van ander medewerkers en

werken niet mee aan of nemen geen initiatief tot discriminerend gedrag.

Artikel 7 Werking naar deelnemers, klanten, bezoekers en derden
1. Deze gedragscode wordt door de DES Centrum aan alle medewerkers
bekendgemaakt.
2. Van deelnemers, klanten, bezoekers van de DES Centrum en derden wordt verwacht

dat zij niet in strijd handelen met de in deze gedragscode opgenomen bepalingen. In
voorkomende gevallen kunnen zij op het bestaan en de inhoud van deze gedragscode
worden gewezen.

Artikel 8 Toezicht
Met het toezicht op de naleving van de bepalingen uit deze gedragscode is het bestuur van de
DES Centrum belast.

