
Meer weten?

Heb je vragen? Neem dan contact op met je leidinggevende of surf naar

intranet: http://mijnfokus.nl. Daar vind je de ABCD-matrix, informatie over het

beleid van Fokus over dit onderwerp én het meldingsformulier ongewenst

gedrag.
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Wat is ongewenst gedrag?

Onder de term ongewenst gedrag verstaat Fokus alle vormen van agressie,

geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesterijen. Het kan gaan om

gedrag tussen medewerkers onderling, maar ook om gedrag van cliënt richting

medewerker of andersom. Om ongewenst gedrag te kunnen herkennen

en te kunnen duiden,  kunnen medewerkers van Fokus gebruik  maken

van de ABCD-matrix.

Beleid gericht op voorkomen!

Het beleid van Fokus is gericht op het voorkomen van ongewenst gedrag.

Mocht je toch met ongewenst gedrag te maken kri jgen, dan worden indien

nodig maatregelen genomen en wordt er zarg en ondersteuning geboden.

Fokus hanteert daarbij de volgende uitgangspunten:

> Fokus vindt de veil igheid van cliënten en medewerkers belangrijk;

> Fokus vindt dat medewerkers en cliënten respectvol met elkaar dienen om

re gaan;

> Ongewenst gedrag moet alt i jd worden gemeld bij de leidinggevende;

> Fokus gebruikt de ABCD-matrix voor het beoordelen van ongewenst gedrag

en de daarbi j  horende aanpak;

> Fokus heeft een onafhankeli jke vertrouwenspersoon die medewerkers

kunnen benaderen indien ze n iet  terecht  kunnen b i j  de e igen

le id inggevende.
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Wat te doen bij ongewenst gedrag?

Mocht je geconfronteerd worden met ongewenst gedrag meldt dit dan meteen

bi j  je  le id inggevende.  Gebruik  daarnaast  het  meld ingsformul ier .  Je le id ing-

gevende bespreekt  de meld ing met  je .  Hi j  o f  z i j  za l  de meld ing volgens de

r icht l i jnen behandelen.  Indien nodig volgen er  passende maatregelen.

ABCD-matrix

Fokus heeft een hulpmiddel om ongewenst gedrag te herkennen, de

zogenoemde ABCD-matrix. Hiermee wordt de ernst van het ongewenste
gedrag bepaald. De ABCD-matrix geeft ook handvatten hoe met ongewenst

gedrag om te gaan, door aan te geven op welke manier je bij bepaalde vormen

van ongewenst gedrag het beste kunt reageren. Zie ook onderstaand

voorbeeld.

Op het kaartje bij deze folder staat de volledige ABCD-matrix. Bewaar dit op

een handige plek, zodat je het erbij kunt pakken op het moment dat je twijfelt

of je te maken hebt met ongewenst gedrag ! De ABCD-matrix is ook te vinden

op het intranet van Fokus: http://mijnfokus.nl.

Een voorbeeld: bespreken is belangrijk

ADl-assis tent  El len gaat  n iet  graag van de ABCD-matr ix  hoe ze het  anders
naar meneer Jansen.  Ze baal t  ervan kan aanpakken.  Op woensdag is  het

dat  h i j  a l t i jd  k laagt  over  van a l les en weer raak.  Meneer Jansen moppert

nog wat .  Ze moet  echt  moei te doen dat  h i j  te  lang heef t  moeten wachten.

n iet  u i t  te  val len naar hem. Als El len Even heef t  ze de neig ing n iets  te

weer eens b i j  de c l iënt  is  geweest ,  kan zeggen,  maar dan bedenkt  ze wat  ze

haar ergernis  aan locat iemanager Riet .  zo lang duurde voordat  ik  kon komen.

He t  l uch t  haa r  op .  R ie t  en  E l l en Wat kan ik  voor  u doen.  dan zal  ik  u

spreken af  het  gedrag van meneer zo snel  mogel i jk  helpen?' .  Meneer

Jansen verder  door  te spreken.  T i jdens Jansen vraagt  of  ze hem wi l  helpen

dat  gesprek vraagt  Riet  hoe El len op z i jn  jas aan te t rekken.  Hi j  ver te l t  dat

het  k lagen reageert .  Ze zegt  dat  ze h i j  naar  de markt  gaat  en ze z i jn  zo

meesta l  net  doet  of  ze het  n iet  hoor t .  k laar .  El len is  verbaasd hoe soeoel  het

ze zich bij terugkomst in de ADL-

eenheid n iet  s t i l  houden en ver te l t

maar  soms  kan  ze  haa r  mond  n ie t

houden en zegt  ze tegen meneer

heef t  geoefend.  Ze zegt :  'Meneer

Jansen.  wat  vervelend voor  u dat  het

ver loopt .  De weken daarna gaat  het

steeds beter  tussen El len en meneer

Jansen dat  h i j  eens moet  ophouden Jansen,  ze weet  de ju is te toon te

met k lagen.  Meesta l  gaat  meneer dan v inden en meneer Jansen gaat  a ls

echter  verder  en soms wordt  h i j  boos.  vanzel f  aard iger  doen.

Riet  en El len bedenken met behulp


