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Wat is correct, wat onheus? 
Attent wonen welzijn zorg werkt zorgvuldig. Biedt zorg op maat. En gaat voor kwaliteit. 
Of de cliënt ook echt tevreden is en medewerkers met plezier hun werk doen, hangt voor een 
groot deel af van de wijze waarop wij met elkaar en met u omgaan. 
Hoe bejegenen wij elkaar? En wat is eigenlijk ‘correcte bejegening’? 
Daar wordt verschillend over gedacht. Wat de één ongepast vindt, ziet de ander als normaal. 
Daarom heeft Attent wwz ‘richtlijnen bejegening’ opgesteld, die duidelijkheid geven aan onze 
medewerkers én aan onze cliënten over de omgangsvormen bij Attent wonen welzijn zorg. 
De richtlijnen vormen een belangrijke pijler onder het bieden van verantwoorde zorg. 
 

Richtlijn Bejegening: BROCHE 
Een broche is een sieraad. Een sieraad dat we graag laten zien. Een sieraad waar we zuinig 
op willen zijn, dat we koesteren. 
Dat geldt ook voor onze richtlijn bejegening, waarvan de uitgangspunten kernachtig worden 
gevormd door de woorden: 
B etrokken 
R espectvol 
O pen 
C ompetent 
H umor 
E erlijk 
 

Betrokken 
Onze medewerkers leveren passende ondersteuning aan de cliënt, opdat deze zelf kan 
beslissen over zijn of haar eigen zorg en welzijn. 
In onze omgang met u mag u onder meer verwachten dat wij: 

• ons in u verdiepen; 

• actief vragen naar uw wensen en behoeften; 

• u optimaal informeren over onze mogelijkheden én onze beperkingen; 

• u zonodig ondersteunen bij het zoeken van alternatieven en het maken van keuzes. 
 

Respect 
Onze medewerkers laten cliënten in hun waarde, ongeacht levensstijl, levensovertuiging, 
(etnische) afkomst, nationaliteit, geslacht, leeftijd of seksuele geaardheid. 
In onze omgang met u mag u onder meer verwachten dat wij: 

• ons aan u voorstellen als we u voor het eerst ontmoeten;  

• u niet tutoyeren, tenzij u dat anders wilt; 

• in ieder opzicht uw privacy garanderen; 

• rekening houden met uw levensovertuiging; 

• zorgvuldig om gaan met uw gegevens en uw eigendommen. 
 

Open 
Onze medewerkers hebben aandacht voor de cliënten, waarbij autonomie en eigenheid 
uitgangspunt zijn. 
In onze omgang met u mag u onder meer verwachten dat wij: 

• u ruimte geven om vragen te stellen; 

• ons gastvrij en servicegericht opstellen; 

• open staan voor eventuele ongenoegens en klachten én daar naar handelen; 

• u altijd serieus nemen in wie u bent en wat u wilt zijn. 



 
Competent 
Onze medewerkers zijn in staat om professionele verantwoorde zorg te leveren. 
In onze omgang met u mag u onder meer verwachten dat wij: 

• in staat zijn op zorgvuldige wijze uw wensen te respecteren, óók als u afziet van 
behandeling of begeleiding; 

• onze grenzen kennen én daar naar handelen; 

• uw veiligheid tijdens de zorgverlening altijd in acht nemen; 

• ons verantwoordelijk voelen voor ons handelen. 
 

Humor 
Onze medewerkers zijn in staat om met plezier en gevoel voor humor een positieve 
omgeving te creëren. 
In onze omgang met u mag u onder meer verwachten dat wij: 

• plezier met u kunnen delen; 

• samen met u plezier kunnen maken 
 

Eerlijk 
Onze medewerkers zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen, zodat cliënten weten wat zij 
aan ons hebben. 
In onze omgang met u mag u onder meer verwachten dat wij: 

• duidelijke afspraken met u maken en die ook nakomen; 

• in staat zijn fouten toe te geven en ervan te leren; 

• ons bewust zijn van onze positie en die niet verkeerd gebruiken. 
 

Attent wonen welzijn zorg schept de juiste voorwaarden 
Het opstellen van een richtlijn bejegening is natuurlijk een goede zaak, maar daarmee zijn 
we er nog niet. Attent wonen welzijn zorg faciliteert alle medewerkers, zodat zij aan de 
richtlijn bejegening kunnen voldoen. Zo stellen we de richtlijnen regelmatig ter discussie in 
het werkoverleg met medewerkers, maar ook in zogenaamde huiskamer- of familiecontacten.  
Bejegening is ook regelmatig onderwerp van scholing en training. 
Aspecten van bejegening komen ook aan de orde in de gesprekken die leidinggevenden 
regelmatig met medewerkers hebben. 
 
Wat is ‘ongewenst gedrag?’ 
Attent wonen welzijn zorg tolereert geen kwetsende uitlatingen, (seksuele), pesten, 
discriminatie, intimidatie en fysiek geweld. Dit geldt niet alleen voor onze medewerkers. Wij 
vinden dat wij ook van cliënten mogen verwachten dat zij onze medewerkers op een normaal 
geaccepteerde wijze tegemoet treden.  
 
Wilt u meer weten? 
 
De Richtlijn Bejegening kunt u opvragen bij uw eerst verantwoordelijk verzorgende / 
woonbegeleider of bij onze centrale klantenservice, het Attentiepunt. 
 

 

Attent in welzijn en zorg, waar u ook woont 
 
Wilt u weten wat Attent wonen welzijn zorg voor u kan betekenen? Kijk op www.attentwwz.nl.  
U kunt ook contact opnemen met onze centrale klantenservice, het Attentiepunt. 
Onze mensen nemen graag de tijd om uw vragen te beantwoorden, 24 uur per dag. 
telefoon: 0800-2883689. 
e-mail:  attentiepunt@attentwwz.nl. 
 
bezoekadres : Simon Carmiggelthof 6-8 
 6994 AD De Steeg 

 


