
Zo zijn onze manieren
Bij TriviumMeulenbeltZorg leven en werken veel mensen met elkaar in Teams voor persoonlijke zorg. In een

dergelijke situatie helpt het om afspraken met elkaar te maken over de omgang met elkaar. Afspraken die

helderheid geven over wat er over en weer van elkaar verwacht mag worden en die gelden voor alle

betrokkenen bij TMZ, zowel voor medewerkers, vrijwilligers, cliënten en naasten als voor bezoekers.

Wederzijdse afspraken die bijdragen aan een prettige en veilige werk- en woonomgeving, zowel binnen de 

TMZ vestigingen als bij cliënten thuis (wijkverpleging). 
 

Daarom willen wij met elkaar de volgende afspraken overeenkomen die gelden voor ons samen: 

•  In en om onze vestigingen/werkomgeving heerst een rustige en ontspannen sfeer. Wij veroorzaken dan 

ook niet doelbewust last of hinder. Ook veroorzaken we niet zodanig gerucht of lawaai dat anderen 

daarvan hinder ondervinden.

•  Binnen onze vestiging/werkomgeving handelt niemand in strijd met wat in het maatschappelijk verkeer 

betamelijk is tegenover een ander persoon.

•  Niemand beschadigt of eigent zich andermans eigendommen toe.

•  Elke vorm van discriminatie wijzen wij ten stelligste af.

•  Elke vorm van geweld wijzen wij ten stelligste af.

•  Elke vorm van ongewenste intimiteit of ongewenste seksualiteit wijzen wij ten stelligste af.

•  Wapens en andere gevaarlijke voorwerpen behoren vanzelfsprekend niet thuis bij ons en wijzen wij ten

 stelligste af. In voorkomende gevallen schakelen we onmiddellijk de politie in en wordt aangifte gedaan.

 De houder ervan wordt direct de toegang ontzegd tot de TMZ vestigingen.

•  We berokkenen andere personen geen directe of indirecte schade en brengen niemand in gevaar.

•  Huisdieren bezorgen ons plezier en geen overlast.

•  Samen letten we op het zoek raken, beschadigen of diefstal van persoonlijke eigendommen.

•  We parkeren onze vervoersmiddelen op ordentelijke wijze. Ieder is daarvoor persoonlijk aansprakelijk en

 niet TriviumMeulenbeltZorg.

•  Binnen en rond de TMZ vestigingen is roken voor cliënten enkel toegestaan in ruimten die daarvoor door 

TMZ zijn aangewezen. Het is voor bezoekers, vrijwilligers en medewerkers niet toegestaan om binnen  

en rond de vestigingen te roken. Voor de wijkzorg geldt: tijdens de werkzaamheden van een TMZ mede

werker wordt er niet in zijn/haar aanwezigheid gerookt.

•  Wij komen niet onder invloed van alcohol en/of drugs op bezoek of op ons werk. In voorkomende 

gevallen kan betrokkene direct de toegang worden ontzegd tot de TMZ vestigingen. In de wijkverpleging 

wordt bij het veroorzaken van overlast door alcohol en/of drugs in ieder geval tijdelijk en mogelijk 

structureel gestopt met de zorgverlening bij een cliënt.

•  Bezoek is altijd van harte welkom binnen de TMZ vestigingen. Het is mogelijk dat er in het belang van de 

cliënt afwijkende afspraken nodig zijn.

•  We gaan adequaat om met de materialen, die ons in bruikleen zijn verstrekt. We gebruiken spullen

 waarvoor ze zijn bedoeld en zetten ze na gebruik terug waar ze vandaan gehaald zijn. Is er onverhoopt

 iets stuk gegaan, dan melden we dit.

•  Als we ons in een van de TMZ vestigingen of op het omliggende terrein bevinden, volgen we in voor

komende gevallen de aanwijzingen van de TMZ medewerkers op.

•  Beeld en geluidsopnamen die bedoeld zijn voor openbaarmaking maken we alleen met uitdrukkelijke

 toestemming van de afdeling PR en Communicatie en betrokkenen. Gezamenlijk respecteren wij zo

 onze privacy. 

•  Binnen TMZ worden opnames van medewerkers op de werkplek tijdens zijn/haar werkzaamheden niet 

geaccepteerd.

Samen voor persoonlijke zorg
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