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Huisregels IJgenwys en Anders 

Respect, 
Respect hebben voor elkaar betekent dat je elkaar accepteert en dat je storend gedrag met 
elkaar bespreekt. Het betekent ook dat je niemand buitensluit en dat je niemand negeert. 
Daarnaast accepteer je dat een collega een andere mening kan hebben.  
Veel mensen vinden het fijn om gegroet te worden. Groet elkaar wanneer je binnenkomt. Het is 
ook belangrijk belangstelling te tonen voor elkaar, je collega's de tijd geven hun verhaal te 
vertellen en ze ook te laten uitspreken. Je toont respect voor elkaar als je beleefd bent. Dat 
betekent ook dat je de ander in zijn waarde laat en hem of haar niet uitlacht. Je kan wel met 
elkaar lachen , maar je lacht niet om elkaar, want dat kan voor die ander heel vervelend zijn.  
Complimenten zijn niet alleen leuk om te krijgen maar ook om te geven. Als je hard hebt 
gewerkt, krijg je een compliment van je begeleider. Je kunt ook zelf complimenten geven aan 
een collega die iets goed heeft gedaan.  
 
" Toon belangstelling voor elkaar  
" Geef eens een complimentje als een collega iets goed heeft gedaan  
" Laat de ander in zijn waarde  
" Luister naar kritiek, je kunt er van leren  
" Lach elkaar niet uit  
" Zorg dat collega's geen last van je hebben  
" Probeer begrip te hebben voor elkaar  
" Zorg dat je gezicht en ogen niet bedekt zijn  
 
Discriminatie,  
Mensen zijn niet gelijk aan elkaar. Iedereen is anders, denkt anders en leeft anders. Maar al die 
verschillende mensen zijn wel gelijkwaardig. Mensen zien er allemaal verschillend uit , dragen 
niet dezelfde kleding, hebben een verschillende huidskleur, spreken soms een andere taal of 
hebben een andere godsdienst en levensovertuiging . De prestaties en mogelijkheden van 
mensen zijn vaak heel verschillend. Mensen kunnen ook anders zijn doordat zij een handicap 
hebben of een beperking. Maar al die verschillende mensen hebben wel recht op een 
gelijkwaardige behandeling. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten en plichten.  
" Maak geen onderscheid als het gaat om godsdienst, levensovertuiging, huidskleur, seksuele       
geaardheid, culturele achtergrond, nationaliteit, handicap of beperking  
" Toon belangstelling en vraag eens iets over die andere godsdienst of cultuur aan je collega  
" Probeer elkaar te begrijpen, ook als je daar extra moeite voor moet doen  
" Ga naar de begeleiding als je last hebt van discriminatie in je omgeving  

ijgenwys & anders 

Gericht op 
ontwikkeling van 

elk mens 

http://www.ijgenwys.nl/


Kwaliteitshandboek Stichting ijgenwys en Anders  Markenland 96 Etten-Leur  2021 

 
 
 
Pesten en treiteren,  
Iedereen moet zich prettig en veilig voelen op het werk. Daarom pesten en treiteren we elkaar 
niet. Wie gepest wordt, voelt zich niet meer prettig op het werk, wordt bang en voelt zich 
onzeker. Plagen kan een keer leuk zijn. Maar als het vaker gebeurt kan het heel vervelend 
worden. Dan is het pesten. Een opmerking kan grappig zijn, maar soms kan je er mensen mee 
kwetsen. Dan is het niet leuk meer. Pesten en treiteren, maar ook roddelen, bederven iemands 
plezier in het werk.  
 
" Stop met plagen al je merkt dat iemand het niet leuk vindt  
" Spreek elkaar aan op pest of roddelgedrag  
" Ga naar een begeleider als je er samen niet uitkomt  
 
 
Agressie, 
Iedereen wordt wel eens boos. Dat kan ook op het werk gebeuren. Maar slaan, schoppen, 
stompen of met spullen gooien moet je niet doen. Het is ook niet de bedoeling dat je iemand 
uitscheldt of bedreigt. Een grote mond lost niks op. Het bezit of het gebruik van (steek)wapens 
wordt absoluut niet getolereerd. Het is ongewenst dat je collega's intimideert . 
Dat betekent dat je anderen niet mag dwingen om dingen te doen die ze eigenlijk niet willen 
doen, zoals geld lenen.  
 
" Blijf rustig, ook als je kwaad bent  
" Maak geen ruzie maar praat een meningsverschil uit  
" Ga naar een begeleider als je er samen niet uit komt  
" Ga naar een begeleider als je het gevoel hebt dat je geïntimideerd wordt.  
 
 
Agressie van externen,  
Hoe je het best kunt reageren in een agressieve situatie is afhankelijk van de soort agressie. 
Maar een ding geldt in alle situaties: agressie lokt agressie uit. Je eerste impulsieve reactie zal 
dus zijn zelf ook agressief te reageren op een agressief persoon. Met als resultaat dat die nog 
kwader en agressiever wordt, met alle gevolgen van dien...  
De kunst is tot op zekere hoogte 'mee te gaan' in wat de agressieve persoon te zeggen heeft. 
Deze zal zich dan gehoord en begrepen voelen. Dat werkt, letterlijk en figuurlijk, ontwapenend.  
Stel een grens aan het gedrag, wijs niet de persoon af. Roep hulp van je begeleider in als je 
denkt dat de situatie escaleert. Het is natuurlijk zeer afhankelijk van de situatie, in hoeverre je 
'mee kunt gaan' in het agressieve gedrag van de ander. Het kan al helpen om te zeggen dat je 
ziet dat die ander boos is en dat je begrijpt waarom dat zo is.  
 
Doe in alle gevallen het volgende:  
" Blijf rustig  
" Blijf beleefd  
" Houd oogcontact  
" Behandel de ander met respect  
" Ga niet in discussie, maar zeg dat je ziet dat de ander boos is  
" Roep hulp van een begeleider in als je denkt dat de situatie escaleert.  
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Seksuele intimidatie,  
Werk is iets anders dan privé. Dat betekent dat er dingen zijn die je op het werk niet doet en 
thuis misschien wel. Zoals knuffelen en vrijen, een arm om iemand heen slaan, tegen iemand 
aan gaan staan of iemand zo maar aanraken of aaien.  
Een mop vertellen tijdens het werk kan erg leuk zijn, maar schuine moppen, schunnige taal, 
vieze woorden of gebaren, sekspraatjes of seksblaadjes kunnen niet op het werk. Ook seksuele 
aandacht voor collega's, opmerkingen over het uiterlijk, fluiten en gluren, of hinderlijk volgen met 
de ogen is ongewenst gedrag. Als je een relatie hebt met je collega geldt dat je op het werk 
collega's bent. Bij elkaar op schoot gaan zitten of knuffelpartijen zijn op het werk niet gepast, 
ook niet in de pauze. Het spreekt vanzelf dat je ook niet via sms schunnige taal of vieze 
woorden stuurt aan collega's. Het bekijken van internetsites waarop porno staat is op het werk 
niet toegestaan.  
 
" Een hand, een schouderklopje kan, maar daar moet je het bij laten  
" Besef dat een collega je misschien wel leuk vindt als je collega, maar niet meer dan dat  
" Ga naar een begeleider als je last hebt van ongewenste aandacht  
 
 
Alcohol, drugs en wapens,  
Alcohol, drugs en wapens zijn verboden op het werk. Je mag niet onder invloed op je werk 
verschijnen of alcohol of drugs gebruiken op het werk. Je concentratie wordt daardoor minder, 
waardoor de veiligheid van jou en je collega's in gevaar komt. Ook de handel in alcohol of drugs 
op het werk is verboden. Messen, dolken, werpsterren en pistolen (ook zakmessen en 
aardappelschilmessen) zijn wapens waarmee we elkaar kunnen verwonden, bezeren of 
misschien wel erger, daarom is het verboden deze wapens bij je te hebben tijdens de 
dagbesteding. 
 
“Geen alcohol voor of tijdens het werk  
“Geen drugs gebruiken of in handelen 
“Geen wapens als messen dolken enz bij je dragen 
  
 
Schoon verzorgd,  
Het is belangrijk dat je schoon en verzorgd op het werk komt. Dat is niet alleen goed voor jezelf, 
maar ook prettig voor je collega's. Of iemand schoon is kun je zien of ruiken. Nare luchtjes zijn 
vervelend voor de collega's die bij je in de buurt werken. Er verzorgd uitzien betekent ook dat je 
passende kleding draagt. Er is verschil tussen hoe je naar het strand of naar de disco gaat en 
hoe je op je werk gekleed bent.  
 
" Doe regelmatig schone (werk) kleding aan  
" Was of douche jezelf elke dag  
" Zorg ook voor een frisse adem en poets je tanden  
" Kom niet naar het werk zoals je naar het strand of naar de disco gaat. 
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Gereedschappen 
Omgaan met gereedschappen en materialen, 
Het is onder de 16 jaar niet toegestaan om met elektrische gereedschappen te werken en om te 
gaan met machines. Alleen voor duidelijke studie en leerdoelen kunnen er individuele trajecten 
gemaakt worden.                                                                                                     
Ook zijn alle privé gereedschappen niet toegestaan, deze zijn bij ongelukken niet verzekerd.  
Gereedschappen en materialen dienen gebruikt te worden waar ze voor bestemd zijn.        We 
zijn een voorbeeld voor elkaar, gebruik geen stoel als trap en een schroevendraaier als beitel 
enz. Volg altijd instructies op die bij de machines en gereedschappen aangegeven staan. 
Zelfstandig werken met elektrisch gereedschap is alleen toegestaan met een intern ijgenwys 
certificaat of een landelijk erkend VCA certificaat. (dit geld ook voor vrijwilligers)  
 
 
Foto’s, film, geluidsopname en gebruik telefoon 
Het is niet toegestaan om zonder toestemming filmbeelden, foto’s en geluidsopname te maken 
te maken binnen de dagbesteding. 
Het gebruik van een mobiele telefoon is alleen toegestaan in noodgevallen en wanneer dit met 
de begeleiding is overlegd, dit geld ook voor vrijwilligers en begeleiding. 
Hiervoor is een sociaal media protocol aanwezig, interesse vraag ernaar bij de begeleiding.  
   
    
Tenslotte, 
In deze huisregels word je verschillende keren verwezen naar je begeleider als je last hebt van 
ongewenst gedrag en er samen met je collega's niet uitkomt. Het kan natuurlijk zijn dat het juist 
de begeleider is die ongewenst gedrag vertoont. Als dat het geval is en als het niet lukt om 
samen tot een oplossing te komen, kun je je het beste wenden tot de vertrouwenspersoon of 
cliëntenraad.  
 
 
 
 


