
 

 

Korte 
gedragscode 

Bij Zozijn vinden we het belangrijk dat we op een integere, 

vindingrijke en professionele manier met elkaar omgaan.  

De gedragscode beschrijft het gedrag dat daarbij hoort.  

 

Op Zozijnnet vind je de volledige gedragscode. 

Dit is de korte versie. 



 

 

Missie: Ontwikkelen met oog voor verschil 

Zozijn ziet het als haar opdracht om op professionele wijze bij te 

dragen aan de ontwikkeling van mensen met een beperking. 

 

Visie: Regie op eigen leven 

Zozijn draagt er aan bij dat alle cliënten hun eigen keuzes (kunnen) 

maken. 

Missie en visie Zozijn 

Deskundig en betrouwbaar 

 

Dat betekent bijvoorbeeld dat je 

werkt vanuit een gelijkwaardige relatie en vanuit verbinding 

met anderen 

je verantwoordelijk voelt voor wat je doet en zorgvuldig werkt 

anderen helpt hun eigen keuzes te maken en hun 

persoonlijke wensen te vervullen 

je houdt aan richtlijnen en normen die bij je functie horen 

methodisch werkt: je gaat systematisch en overwogen te 

werk om een bepaald doel te bereiken  

je ervan bewust bent dat je eigen gedrag invloed heeft op 

anderen 

je ervan bewust bent dat je macht hebt als leidinggevende 

naar medewerkers en als ondersteuner naar cliënten en daar 

maak je geen misbruik van 

zelf nieuwe dingen wilt leren en anderen helpt bij hun 

ontwikkeling 

feedback geeft en open staat voor feedback van anderen 

Kerncompetentie: Professioneel 



 

 

Eerlijk en oprecht 

 

Dat betekent bijvoorbeeld dat je 

doet wat je belooft en afspraken nakomt  

vertrouwelijk omgaat met alle informatie 

een ander probeert te begrijpen 

de ander in zijn waarde laat, ook al ben je het niet met hem of 

haar eens 

niet meteen oordeelt; je vraagt na, onderzoekt en trekt daarna 

pas conclusies 

de grenzen van een ander en die van jezelf respecteert  

Kernwaarde: Integer 

Inventief en creatief 

 

Dat betekent bijvoorbeeld dat je 

achter de echte vraag van de ander wilt komen door 

goed te kijken en luisteren 

bij ingewikkelde vragen alternatieven onderzoekt om tot de 

beste oplossing te komen 

samenwerkt met anderen om tot goede ideeën te komen 

gebaande paden verlaat als dat nodig is voor een goede 

oplossing 

De ‘ander’ in deze teksten kan zijn een cliënt, verwant, wettelijk 

vertegenwoordiger, collega, leidinggevende, medewerker, 

vrijwilliger of externe relatie. 

Kernwaarde: Vindingrijk 



 

 

De volledige gedragscode staat op Zozijnnet. Daarin beschrijven we  
preciezer welk gedrag we van je verwachten in allerlei situaties in 
de praktijk. Belangrijk om te weten, dus neem de gedragscode een 
keer helemaal door. 

 

Heb je vragen over de gedragscode van Zozijn? 

Neem dan contact op met je leidinggevende. 
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Ben je trots op je werk en maak je er bijzondere dingen mee, 

meld het gerust 

Gebruik je gezonde verstand en wees beleefd. Geef 

vergissingen toe 

Schaad de privacy van anderen niet, niet in tekst en niet in 

beeld. Plaats bijvoorbeeld nooit een naam of foto van iemand als 

je niet uitdrukkelijk toestemming hebt 

Schrijf niet namens Zozijn. Maak duidelijk dat het om je eigen 

mening en opvattingen gaat. Dus schrijf in de ik-vorm  

Hoe gebruik je social media? 

Lees de volledige gedragscode op Zozijnnet 


