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Stichting Artidé Zorg 
2011 Hoe gedraag ik mij?



Artidé wil: dat jij en medewerkers goed 
met elkaar omgaan. Dat cliënten goed 
met elkaar omgaan.Maar hoe ga je goed 
met elkaar om?

Artidé wil dat iedereen respect heeft voor 
de ander en jezelf. Je wilt dat anderen 
goed met jou omgaan. Ga daarom zelf 
ook goed met de anderen om, ook al 
doen ze dingen anders dan jij.

1.

respect

Hoe gedraag ik mij?

Hoe toon je respect:
- Praat als iets je dwars zit, 
  maak geen ruzie;
- Luister naar andere mensen;
- Luister naar nieuwe dingen.

luister naar elkaar



Wat mag niet bij Artidé?

Je mag niet pesten. En je mag niet 
discrimineren.

2.

Je mag geen alcohol of drugs gebruiken 
tijdens de dagbesteding bij Artidé.
En je mag niet roken binnen het gebouw 
en op het plein. 

verwantenraad

Je mag anderen mensen niet bang 
maken. En je mag niet agressief zijn.



Dit geldt voor jou en de medewerkers.
Er gelden ook nog andere regels.
Die regels zijn speciaal voor 
medewerkers.

Jij bent de baas over jouw leven. 
De medewerker weet dat.
Je doet alles zoveel mogelijk zelf.
De medewerker helpt je daarbij.

Soms heb je andere mensen nodig.
Bijvoorbeeld om andere dingen te leren.
De medewerker weet dat.

Wat verwacht Artidé van de medewerker?

3.



De medewerker maakt ook de omgeving 
veilig in overleg met jou.

De medewerker gaat voorzichtig om 
met jouw spullen.

De medewerker neemt geen geld of 
cadeaus aan van jou.

4.



5.

De medewerker ziet er verzorgd uit.

De medewerker rookt niet in het gebouw 
en op het plein. Buiten dit terrein mag de 
medewerker roken. De medewerker mag 
alleen roken in de pauze.

Gaat de medewerker in de vrije tijd om 
met jou, dan is de medewerker verplicht 
dit aan de leiding vertellen.



6.

De medewerker vertelt geen dingen over 
jou aan anderen.

De medewerker mag geen seks hebben 
met jou.

Het is belangrijk met elkaar te praten 
over deze zaken. Dat kan thuis of in de 
groepsvergadering.Je kunt praten met je
ondersteuners of met vrienden.Of praat 
met de cliëntenraad.

zwijgen

praten


