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Onze visie
Wij zijn Pieter van Foreest. Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Het leven leiden dat je zelf wilt. Gelukkig zijn 
zoals je daar zelf of samen naar streeft. Dat is de grootste rijkdom voor mensen. Oók als je hulp en ondersteuning nodig 
hebt.

Het leven en het welbevinden van onze cliënten, zoals zij zelf willen. Dáár staan we voor. Of je nu thuis woont of bij 
Pieter van Foreest, wij zorgen voor dé ondersteuning om dit te kunnen realiseren, zonder dat wij je leven overnemen. 
Daarvoor werken we samen. Want alleen samen met de cliënt, familie, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, buurtgenoten en 
samenwerkingspartners kunnen we hét verschil maken.

We zijn altijd met elkaar verbonden. Eén team om nieuwe ideeën te bedenken, te ontwikkelen en vooral gewoon te doen. 
Dat kunnen we. Samen bouwen. Steeds beter.

Wij willen de gewone dingen boven verwachting goed doen. Dat zit ‘m vaak in iets kleins. De beleving. Hoe je contact maakt. 
Hoe je iets doet en hoe je overkomt in je dagelijkse werk. Daar hebben wij continue aandacht voor.

We bieden ruimte. Ruimte om te onderzoeken, te leren, te proberen en steeds verder te verbeteren. Ruimte voor nieuwe 
initiatieven. En dat kan overal beginnen. Met kleine stapjes in een omgeving waar iedereen zichzelf kan zijn. Dat willen wij 
mogelijk maken, daar doen we alles voor. Met z’n allen. En met iedereen die meedoet.

Zo zien we ’t. Zo doen we ‘t.
Wij zijn Pieter van Foreest
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Prettige omgeving voor cliënten, collega’s en vrijwilligers
Pieter van Foreest streeft naar een prettige woon-, leef-, verblijf- én werkomgeving. Of het nu gaat over één van onze 
woonlocaties, tijdelijk verblijf, een behandelafspraak, ontmoetingscentra, thuiszorg of één van de andere vormen van zorg en 
ondersteuning. Die prettige omgeving en sfeer willen we graag realiseren voor onze cliënten, hun familie en naasten én voor 
alle collega’s, vrijwilligers én alle andere betrokkenen. En jij kunt ons daarbij helpen, want samen zijn we hier verantwoordelijk 
voor.

Veilig, welkom en geaccepteerd
We vinden het belangrijk dat cliënten, collega’s en vrijwilligers zich veilig en geaccepteerd voelen in hun omgeving of op hun 
werk. Dat iedereen zichzelf kan zijn. Dit betekent niet dat we het altijd met elkaar eens hoeven te zijn. Dit betekent wel dat we 
respect hebben voor elkaars privacy, integer handelen en elkaar en onze cliënten en betrokkenen altijd correct bejegenen. 

Persoonlijke verzorging en herkenbaarheid  
Iedereen die werkt bij of vrijwilligerswerk doet bij Pieter van Foreest is een visitekaartje voor de organisatie. Jij bent immers 
hét gezicht van de organisatie voor onze cliënten, hun naasten en voor iedereen met wie je in contact komt vanuit jouw 
(professionele) rol. En daar hoort een representatieve uitstraling bij. 

-  Voor de herkenbaarheid is het dragen van de badge verplicht. Een gepersonaliseerde badge is beschikbaar voor
medewerkers. Voor vrijwilligers is een vrijwilligersbadge beschikbaar.

-  In het kader van de herkenbaarheid en de hygiëne wordt door Pieter van Foreest dienstkleding beschikbaar gesteld aan
medewerkers als dat nodig is voor de uitvoering van jouw werkzaamheden. Meer informatie over de dienstkleding vind je in
de brochure dienstkleding.

-  We werken volgens de hygiënecode.

Samen, jezelf zijn en boven verwachting
Samen, jezelf zijn en boven verwachting zijn de kernwaarden van Pieter van Foreest. Onze visie en kernwaarden komen tot 
uiting in de manier waarop wij dagelijks zorg en ondersteuning verlenen aan onze cliënten. Persoonsgericht en in samenspraak 
met ruimte om jezelf te ontwikkelen en samen te leren. 

Naast onze visie en kernwaarden vinden wij het belangrijk om kaders te hebben over hoe we met elkaar omgaan. Duidelijke 
afspraken en richtlijnen over privacy, integriteit en bejegening. Afspraken waaraan we ons allemaal houden en waarop wij altijd 
mogen worden aangesproken. Binnen een cultuur waarin respect, gelijkwaardigheid, elkaar feedback geven en eigenaarschap 
leidend zijn. Zodat we met elkaar een prettige omgeving creëren om in te werken en voor cliënten en naasten om in 
te verblijven of te wonen en zich op het gemak te voelen. Samen dragen we op deze wijze bij aan de kwaliteit van onze 
dienstverlening. 

Deze brochure is voor iedereen die binnen onze organisatie actief is. Als we collega’s schrijven bedoelen we zowel collega’s in 
loondienst als tijdelijke collega’s (al dan niet in loondienst), vrijwilligers, leerlingen en stagiaires. Onze manieren en de afspraken 
over privacy, integriteit en bejegening zijn in deze brochure samengevat met een verwijzing naar hoe en waar je meer 
informatie kunt vinden.

We geven je op deze wijze een overzicht van de binnen Pieter van Foreest beschikbare afspraken, zoals de AVG, 
klokkenluidersregeling, klachtenregeling, regeling ouderenmishandeling, regeling vertrouwenspersoon, giften van cliënten, 
het alcohol-, drugs-, en medicatiebeleid (ADM), vaccinatiebeleid, verzuimbeleid, dienstkleding én ook een verwijzing naar de 
gedragscodes die via beroepsverenigingen beschikbaar zijn, zoals beroepscode van verpleegkundigen en verzorgenden. 
Uiteraard handelen we vanuit landelijke wet- en regelgeving en er wordt verwezen naar hoe en waar je meer informatie kunt 
vinden. 

Afspraken waaraan we ons allemaal kunnen houden
en waarop wij altijd mogen worden aangesproken

Duurzaam 
Pieter van Foreest neemt deel aan de Green Deal Duurzame Zorg voor een gezonde toekomst. We hechten waarde aan 
duurzaamheid en milieuzorg. In onze dagelijkse werkzaamheden gaan we daarom bewust om met het milieu. Dit verwachten 
we ook van jou. We scheiden afval op de juiste manier, voorkomen energieverspilling door niet onnodig apparatuur en 
lichten aan te laten staan en gaan bewust om met brandstofgebruik op het gebied van mobiliteit. 

Samen met jou willen we een prettige omgeving
en sfeer creëren

https://pietervanforeest.nl/userfiles/Brochure_Dienstkleding_DEFINITIEF_16-9-2019_aanpassing_email.pdf
http://medewerkersportaal/Organisatie/Organisatie/rvb/KnowledgeLibrary/Beleidskader%20verwerking%20persoonsgegevens.docx
http://medewerkersportaal/Organisatie/Organisatie/regionaleklachtencie_klachtenfunctionarissen/KnowledgeLibrary/Klokkenluidersregeling.pdf
http://medewerkersportaal/Organisatie/Organisatie/rvb/KnowledgeLibrary/Beleidskader%20verwerking%20persoonsgegevens.docx
http://medewerkersportaal/Organisatie/Organisatie/regionaleklachtencie_klachtenfunctionarissen/KnowledgeLibrary/Klachtenregeling%20Pieter%20van%20Foreest.doc
http://medewerkersportaal/Organisatie/Organisatie/rvb/KnowledgeLibrary/Beleid%20Ouderenmishandeling.docx
http://medewerkersportaal/Organisatie/Concerndiensten/PenO/KnowledgeLibrary/klachtenregeling%20medewerkers%203.0.doc
http://medewerkersportaal/Organisatie/Concerndiensten/PenO/KnowledgeLibrary/Gedragscode%20rondom%20aannemen%20geschenken%20en%20giften.doc
http://medewerkersportaal/Organisatie/Concerndiensten/PenO/KnowledgeLibrary/ADM beleidnotitie.pdf
http://medewerkersportaal/Kennisplein/Consultatiegroepen/Hygienecommissie/KnowledgeLibrary/Reglement Infectiepreventie Commissie Concern.doc
http://medewerkersportaal/Organisatie/Concerndiensten/PenO/KnowledgeLibrary/Verzuim%20-%20Verzuimprotocol.pdf
http://medewerkersportaal/Organisatie/Concerndiensten/PenO/KnowledgeLibrary/Dienstkledingbeleid.pdf
http://medewerkersportaal/Kennisplein/Consultatiegroepen/Hygienecommissie/KnowledgeLibrary/Algemene%20hygi�ne%20richtlijnen%20Concern.doc
https://www.greendeals.nl/


8 9

Bejegening 
Letterlijk betekent bejegening: de manier waarop iemand zich tegenover iemand anders gedraagt. In de zorg hebben we het 
dan over de wijze waarop een zorgverlener of vrijwilliger een zorgvrager benadert. Het gaat echter ook om de bejegening 
naar elkaar toe, zoals elkaar gedag zeggen en een warm welkom geven. Bij een correcte bejegening gaan we op een 
respectvolle en gelijkwaardige manier met elkaar om en hebben we begrip voor elkaars standpunten. 

Integriteit
Integriteit en integer handelen houdt in dat je als medewerker of vrijwilliger bij Pieter van Foreest eerlijk en oprecht bent 
naar onze cliënten en hun familie/naasten, naar elkaar en naar andere betrokkenen.
Integer gedrag heeft alles met jezelf te maken, met je eigen verantwoordelijkheid, met betrouwbaar zijn. Belangrijk is 
dat je vanuit onze visie, kernwaarden en afspraken rondom gedrag handelt en dat je over de door jou gemaakte keuzes 
verantwoording kunt afleggen. Weest eerlijk, oprecht en betrouwvaar. Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Afspraak is 
afspraak. 

Privacy
Privacy kun je het beste beschrijven als de persoonlijke levenssfeer en het afweerrecht om die persoonlijke levenssfeer te 
beschermen. Persoonlijke vrijheid en een keuze hierin worden hierbij ook genoemd. Gekoppeld aan privacy en die keuze, 
bestaat bij vrijwel ieder mens de behoefte om zelf te kunnen bepalen met wie men persoonlijke informatie wel of juist 
niet wenst te delen. Persoonlijke vrijheid met een keuze en het beschermen van de persoonsgegevens. 

Je voorstellen aan cliënten, collega’s en vrijwilligers
Nieuwe collega’s willen we graag leren kennen. Daarom vragen we je om je voor te stellen aan het team en aan de cliënten als 
je iemand voor het eerst ziet of ergens voor het eerst bent. Nieuwe collega’s stellen zich aan de collega’s of cliënt voor, 
voordat zij starten met de werkzaamheden. Zorg ervoor dat je altijd herkenbaar bent middels badge en (indien van toepassing) 
dienstkleding. 

Persoonsgericht werken: leer elkaar écht kennen
Bij Pieter van Foreest werken we persoonsgericht. Oprechte interesse en het echt kennen van de cliënt om op die wijze aan 
te kunnen sluiten bij de persoonlijke behoeften van de cliënt is een kernpunt van onze zorgverlening. Dat betekent luisteren, 
interesse hebben en elkaars kwaliteiten onderkennen. Dat geldt voor cliënten, diens mantelzorgers en naasten, maar evengoed 
voor elkaar.

Professionaliteit en deskundigheid
Als collega bij Pieter van Foreest ben jij de vakvrouw of vakman op jouw werkgebied. Wees daar trots op. Gebruik je 
professionaliteit en deskundigheid ten behoeve van de cliënten en hun naasten. In samenspraak met de cliënt en hun naasten 
en collega’s bepaal jij wat het beste is. Deel je kennis met je collega’s, leer van elkaar en geef ook advies vanuit jouw expertise 
als professional. Zorg dat jij zelf jouw kennis en expertise op pijl houdt. 

Werkplezier
Werkplezier en leefplezier maak je samen. Een vriendelijke groet, een glimlach, aandacht voor elkaar. Een klein gebaar maakt 
het verschil. Wees vriendelijk en oordeel nooit, bij twijfel vraag het na en heb daarbij respect voor verschillende standpunten. 
We hoeven het echt niet altijd eens te zijn, wel is het belangrijk dat we altijd respectvol met elkaar omgaan.

Trots op jezelf en je werk
Dagelijks zijn er in onze organisatie mooie voorbeelden te zien en te noemen. Deel deze met elkaar en vier je successen groot 
en klein en geniet ervan. Geef elkaar een compliment en wees trots op jouw werk en alles wat jij samen met jouw team 
realiseert. Dat doet ertoe.

We luisteren naar elkaar en praten met elkaar,
niet over elkaarZeg wat je doet en doe wat je zegt
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
De wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is van kracht. Deze meldcode helpt bij vermoedens van huiselijk 
geweld of ouderenmishandeling en beschrijft hoe je moet handelen. Weet dat je als zorgmedewerker wettelijk verplicht bent 
om te handelen als je een vermoeden hebt van mishandeling. Breng de signalen in kaart, overleg met je leidinggevende, raadpleeg 
eventueel het advies- en meldpunt veilig thuis, ga in gesprek met betrokkenen, weeg het besprokene af en neem vervolgens 
samen met collega’s of jouw leidinggevende beslissingen over het organiseren van hulp en ondersteuning en/of het maken van 
een melding. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid, waar de afwegingskaders voor de verschillende 
beroepsgroepen staan: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/07/01/toolkit-meldcode-huiselijk-geweld-en- 
kindermishandeling. 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Pieter van Foreest vindt een veilige woon- en werkomgeving uitermate belangrijk. Daarom vragen wij iedere medewerker en 
vrijwilliger om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden 
geen bezwaar oplevert voor het uitoefenen van een bepaalde functie. Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed 
gedrag. 

Open cultuur, waarin we elkaar aanspreken
Pieter van Foreest vindt een open cultuur waarin we elkaar aanspreken belangrijk. Als je vindt dat iemand een fout maakt 
of dat er sprake is van een misstand, willen wij graag dat je dit altijd eerst met elkaar bespreekt. Van elkaars feedback kun je 
namelijk enorm veel leren. Kom je er echt niet uit met elkaar, dan kun je natuurlijk terecht bij je leidinggevende, een 
vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. Door goed te reageren op elkaars signalen en dit samen op te pakken, 
willen we voorkomen dat iemand zich gedwongen voelt om buiten Pieter van Foreest de ‘noodklok’ te moeten luiden over 
eventuele misstanden.

Jouw leidinggevende en de P&O adviseur
Zijn er problemen op het werk of privé en heb je daardoor moeite om je werk te doen? Bespreek dit dan met je leidinggevende 
of als vrijwilliger met je vrijwilligerscoördinator. Is dit niet voldoende? Doe dan een beroep op de naast hogere leidinggevende of 
de P&O - adviseur van het team waar je werkt. Contactgegevens kunnen  je vinden via www.mijnpieter.nl.  
Als medewerker kun je hierop inloggen met jouw Pieter van Foreest inloggegevens.

Vertrouwenspersoon
Wanneer je binnen Pieter van Foreest wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag, zoals agressie of geweld, seksuele 
intimidatie, pesten en/of discriminatie, kun je een vertrouwenspersoon vragen voor begeleiding en ondersteuning. De 
vertrouwenspersoon luistert, adviseert, staat bij en ondersteunt in het zoeken naar een oplossing, het verwijzen naar 
hulpinstanties of het assisteren bij klachtenprocedures en/of aangifte. Pieter van Foreest werkt samen met onafhankelijke 
vertrouwenspersonen die te bereiken zijn via bureau Bezemer Kuiper & Schubad op telefoonnummer 088 144 02 00.

De klachtenregeling
Onze klachtenregeling heeft als doel een rechtvaardige en snelle behandeling van klachten voor medewerkers mogelijk te 
maken. Je kunt gebruik maken van deze regeling als een eerdere behandeling van de klacht door de direct leidinggevende, de 
manager of een andere afdeling niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid. De klachtencommissie voor medewerkers is 
bereikbaar via klachtencommissiemedewerkers@pietervanforeest.nl.

Klokkenluidersregeling
Eigenlijk hopen we dat door een open cultuur ‘klokkenluiden’ helemaal niet nodig is.T och vinden wij het belangrijk om een 
regeling voor het melden en onderzoeken van vermoedens van misstanden, een zogenoemde ‘klokkenluidersregeling’ te hebben. 
Daarmee kan je een (vermoedelijke) misstand op een vroeg tijdstip melden. In eerste instantie intern, maar het kan ook bij een 
externe instantie. Je moet wel aannemelijk kunnen maken dat er feiten en/of omstandigheden zijn die je vermoeden 
rechtvaardigen. De regeling biedt je rechtsbescherming in die zin dat je bijvoorbeeld niet ontslagen mag worden omdat je de 
melding hebt gedaan. De klokkenluidersregeling vind je op ons intranet.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/07/01/toolkit-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
http://www.waarschuwingsregisterzorgenwelzijn.nl
http://www.mijnpieter.nl
mailto:klachtencommissiemedewerkers@pietervanforeest.nl
http://medewerkersportaal/Organisatie/Organisatie/regionaleklachtencie_klachtenfunctionarissen/KnowledgeLibrary/Klokkenluidersregeling.pdf
http://medewerkersportaal/Organisatie/Organisatie/regionaleklachtencie_klachtenfunctionarissen/KnowledgeLibrary/Klokkenluidersregeling.pdf
http://medewerkersportaal/Organisatie/Organisatie/regionaleklachtencie_klachtenfunctionarissen/KnowledgeLibrary/Klachtenregeling%20Pieter%20van%20Foreest.doc
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Veilig Incident Melden
Een gezond en veilig werkklimaat, daar werken we samen dagelijks aan. Belangrijk voor onze cliënten en voor jezelf. Mocht er 
desondanks toch iets gebeuren, dan moet dit worden gemeld.  Pieter van Foreest heeft hiervoor een procedure Veiling Incident 
Melden (VIM). Incidenten en bijna-incidenten binnen het dagelijks werk kunnen worden gemeld via de VIM melding op intranet. 
Door de registratie van deze meldingen hebben we een systematisch inzicht in de oorzaken en sub oorzaken van (bijna-) 
incidenten. Tijdens de analyse wordt onderzocht welke oorzaken een rol speelden op het moment dat het incident ontstond 
om vervolgens te kunnen bijdragen aan meer effectieve verbeter maatregelen. De VIM-procedure kun je vinden op het intranet.  

Prettige werkomstandigheden
Op elke locatie en in ieder team wordt periodiek een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uitgevoerd.  De 
gezondheidssituatie op jouw werkplek wordt dan onder de loep genomen. Op basis van de resultaten worden verbeterplannen 
gemaakt, om ervoor te zorgen dat jij kan werken in een veilige en gezonde omgeving. Bij je leidinggevende kun je de RI&E en 
het verbeterplan inzien.

Roken 
Sinds 1 januari 1990 geldt een rookverbod voor gebouwen die door de overheid beheerd of gesubsidieerd worden en sinds 
1 januari 2004 is het recht op een rookvrije werkplek in werking getreden. De overheid, de Nederlandse Hartstichting en de 
Stichtingen Volksgezondheid en Roken voeren een ontmoedigingsbeleid erop gericht het roken in een instelling tot een 
minimum te beperken. Dit beleid is door Pieter van Foreest overgenomen om ook de (over)last van roken voor niet-rokers 
sterk te beperken. Roken mag alleen tijdens pauzes. In en rond onze gebouwen geldt dat er alleen gerookt mag worden op de 
daarvoor aangewezen plaatsen. We bieden ook mogelijkheden om je te helpen bij het stoppen met roken.

Alcohol, drugs en medicijnen 
Het gebruik of onder invloed zijn van alcohol, drugs en (arbeidsprestatie verminderende) medicijnen heeft invloed op het 
functioneren van de medewerker/vrijwilliger en daarmee op de kwaliteit van zorgverlening aan onze cliënten. Er is een 
verhoogd risico op onveilige situaties, schade, ziekteverzuim, lagere productiviteit, verminderde kwaliteit van zorg en 
reputatieschade. Het gebruik van alcohol en drugs op het werk is niet toegestaan. Indien (arbeidsprestatie verminderende) 
medicijnen worden gebruikt is de medewerker/vrijwilliger verplicht hierover direct te overleggen met de leidinggevende. Meer 
hierover in het beleid alcohol, drugs en medicijnen. 

Bij het betreden van en het werken in de woning, appartement of kamer van een cliënt neem je altijd het volgende 
in acht:

Leefgewoontes en levensovertuiging
Wij respecteren de leefgewoontes en levensovertuiging van cliënten en elkaar. De cliënt heeft recht op handhaving van de eigen 
dagindeling, tijdsbesteding, rituelen en gewoontes. Wij nemen de cliënt niets uit handen van wat hij of zij zelf nog kan. Het 
zorgteam noteert de wensen en afspraken hieromtrent in het zorg(leef)plan en stemt de zorgverlening hier zoveel mogelijk op af.

We respecteren de eigenheid
en diversiteit van iedereen

Binnenkomst
Voor binnenkomst wordt er door (zorg)medewerker en/of vrijwilliger aangebeld of aangeklopt. Daarbij wacht je op antwoord, 
voordat je de woonruimte binnengaat. Als de reactie van een cliënt uitblijft, omdat hij/zij ons misschien niet hoort of om een 
andere reden, kun je volgens de met de cliënt gemaakte afspraken in het zorg(leef)plan de woonruimte betreden. Uiteraard 
begroeten we de cliënt vriendelijk.

Toegang bij afwezigheid
Zonder schriftelijke toestemming, tenzij anders vastgelegd in het zorg(leef)plan, mag je de woonruimte van een cliënt niet 
betreden als de cliënt niet aanwezig is. Als de cliënt woont in een woonzorglocatie van Pieter van Foreest en jij toch 
noodgedwongen de woonruimte moet betreden, dan doe je dit samen met een collega. Als de cliënt nog zelfstandig woont, neem 
je vooraf contact op met de eerste contactpersoon.

Persoonlijke verzorging
Bij de persoonlijke verzorging van een cliënt waarborgen we altijd de privacy van onze cliënten. De cliënt (of eerste 
contactpersoon) bepaalt zelf hoe men verzorgd wil worden en met welke toiletartikelen. Afspraken hieromtrent worden 
vastgelegd in het zorg(leef)plan.

Niet storen
Je voorkomt dat anderen de cliënt tijdens de hulp bij de persoonlijke verzorging en toiletgang kunnen zien. Heeft een cliënt 
bezoek? Zorg dan dat de cliënt zich kan afzonderen (indien gewenst) of vraag aan de cliënt om het bezoek te vragen om even op 
de gang of in een andere ruimte te wachten. 

http://medewerkersportaal/Organisatie/Organisatie/rvb/KnowledgeLibrary/VIM%20procedure.docx
http://medewerkersportaal/Organisatie/Concerndiensten/PenO/KnowledgeLibrary/ADM beleidnotitie.pdf
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Personenalarmering
Als een cliënt personenalarmering gebruikt van Pieter van Foreest en wij de cliënt, nadat hij/zij een oproep heeft gedaan, hulp 
moeten bieden, betreed je de woonruimte volgens het protocol en de afspraken die daarover zijn gemaakt met de cliënt in de 
overeenkomst personenalarmering.

Bezittingen
Zonder de toestemming van de cliënt mag geen enkele medewerker/vrijwilliger in de kasten, handtas of zakken van de 
kledingstukken van een cliënt komen. Diefstal in welke vorm dan ook wordt niet getolereerd, hierop volgen direct 
maatregelen.

http://medewerkersportaal/Kennisplein/KnowledgeArea/kwaliteitsdocumenten%20kwaliteitsysteem/Procesmanagement/Procesgroep%20Personen%20Alarmering/Woningtoegang%20personenalarmering%20met%20sleutelkluisje%20aanmelding%20nieuwe%20klant%20PA%20PB%20001%20AT%20002.pdf
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Geheimhoudingsplicht medewerkers
De afspraken die wij met de cliënt over de zorgverlening maken zijn vastgelegd in het persoonlijke zorg(leef)plan als onderdeel 
van de zorgleveringsovereenkomst. Deze documenten worden vastgelegd in het zorgdossier. Alleen (zorg)medewerkers 
(inclusief leerlingen en stagiaires), de cliënt zelf en, indien gewenst en afgesproken, eventuele familie of naasten en de (huis)arts 
van de cliënt mogen dit dossier lezen en bijhouden. Jij en iedereen in het zorgteam hebben een geheimhoudingsplicht over de 
inhoud.

Medische informatie
Als een cliënt in één van de woonzorglocaties van Pieter van Foreest woont, dan is er als onderdeel van het zorgdossier, ook 
een medisch dossier beschikbaar. Het medisch dossier is alleen in te zien door de specialist ouderengeneeskunde, de basisarts 
of verpleegkundig specialist.

Beheer en inzage
Pieter van Foreest beheert persoonsgegevens over wie de cliënt is, waarom de cliënt welke zorg nodig heeft en hoe 
de zorgverlening verloopt. Uiteraard handelen we bij het verwerken van deze gegevens volgens de Wet Algemene 
Verorderning Gegevensbescherming (AVG). Wij benadrukken dat bij het toegang geven tot het zorgdossier aan anderen de 
privacy van de client volledig moet worden gerespecteerd.

Een cliënt of diens vertegenwoordiger heeft recht op inzage van het zorgdossier, alsmede het recht op afschrift, aanvulling, 
correctie, afscherming, vernietiging en verwijdering van de gegevens. Via CarenZorgt kunnen cliënten en/of hun eerste 
contactpersoon/vertegenwoordiger/gemachtigde het zorgdossier digitaal inzien. Ook kan aan hen een geprint exemplaar 
verstrekt worden, indien dit gevraagd wordt. Hiervoor dient “voor ontvangst” te worden getekend. De verantwoordelijkheid 
voor het bewaren van deze geprinte rapportage ligt dan uiteraard bij de ontvangende partij.

Indien de cliënt woont in één van de locaties van Pieter van Foreest en inzage wenst in het medisch dossier of een afschrift 
daarvan wilt ontvangen, kan er een schriftelijk verzoek ingediend worden bij de behandelend arts van Pieter van Foreest. Dit 
verzoek kan verstuurd worden naar het medisch secretariaat (onder vermelding van de naam van de cliënt en het adres) : 
Pieter van Foreest, t.a.v. Medisch Secretariaat, Beukenlaan 2, 2612 VC Delft.

De behandelend arts neemt dan contact op met de cliënt of diens eerste contactpersoon om hiervoor een afspraak te maken. 
Anderen mogen het zorgdossier en medisch dossier alleen inzien als hiervoor schriftelijk toestemming (of die van 
een op schrift vastgestelde wettelijk vertegenwoordiger) is gegeven door de cliënt. Dit geldt ook voor het verstrekken van 
persoonsgegevens aan derden.

Archivering
Wij houden ons aan de wettelijke bepalingen ten aanzien van bewaartijd en archivering van de gegevens van medewerkers, 
vrijwilligers en cliënten, ook na beëindiging van de zorgverlening en/of dienstverband.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/2018-05-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/2018-05-01
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In samenspraak met cliënt en diens familie en naasten 
Samen zorgen we voor de cliënt. Van iedereen in Nederland met een zorg- of ondersteuningsvraag wordt verwacht eerst te 
kijken naar eigen mogelijkheden en naar die van familie, buren en vrijwilligers. Pas daarna mag vanuit overheidswege gekeken 
worden naar ondersteuning door een professionele zorgorganisatie. Wij gaan hierover met de cliënt en de familie/naasten in 
gesprek. Samen bespreken we elkaars verwachtingen en kijken we naar de mogelijkheden.

Communicatie met de cliënt
Het zorg(leef)plan wordt in overleg met de cliënt of diens vertegenwoordiger (eerste contactpersoon) opgesteld. Zodra de 
cliënt met het plan akkoord gaat, tekent de cliënt of diens vertegenwoordiger/eerste contactpersoon het zorg(leef)plan. Dit 
plan wordt bewaard in het zorgdossier. De cliënt kan dit te allen tijde inzien. Tijdens de zorgverlening vertellen we  altijd wat 
er gaat gebeuren. We tonen respect in de omgang en staan open voor feedback. We beantwoorden de vragen van de cliënt of 
die van naasten, waarbij rekening wordt gehouden met de privacy en de gemaakte afspraken hierover, zoals vastgelegd in het 
zorgdossier.

Communicatie over cliënten
Als zorgteam houden we altijd achter gesloten deuren in een aparte ruimte zonder ongewenste toehoorders zorgoverleg 
over cliënten en hun zorg. Is dit niet ter plekke mogelijk, dan wordt gezocht naar een passende plaats om dit overleg te laten 
plaatsvinden. We praten met elkaar, niet over elkaar. Wat besproken is, koppelen we achteraf altijd terug aan de cliënt of diens 
vertegenwoordiger/eerste contactpersoon. Eventuele problemen bespreken wij met de cliënt of diens vertegenwoordiger/
eerste contactpersoon onder vier ogen en brengen wij niet buiten het team. 

Maak klachten bespreekbaar
Als een cliënt het niet eens is met bepaalde zaken, bespreek dit dan altijd met de cliënt. Maak eventuele klachten 
bespreekbaar. Een klacht is voor ons een signaal dat we onze zorg en dienstverlening verder kunnen verbeteren. Neem 
klachten en opmerkingen altijd serieus en behandel deze vertrouwelijk. Probeer samen met de cliënt tot een oplossing te 
komen. Lukt dat niet? Verwijs de cliënt door naar de juiste collega of procedure.  Meer informatie vind je op https://
pietervanforeest.nl/klanttevredenheid-kwaliteit/compliment-of-klacht.

Complimenten delen
Waarderingen en complimenten kunnen door cliënten en familie gedeeld worden via Zorgkaart Nederland. Als 
zorgorganisatie zijn we verplicht om cliënten hierop te wijzen. Wij vragen jou om dit actief te delen met jouw cliënten. Meer 
informatie vind je op https://pietervanforeest.nl/klanttevredenheid-kwaliteit/compliment-of-klacht.

We geven en ontvangen graag feedback

Privacy-waarborg 
Wij houden ons aan de afspraken die in deze gedragscode privacy en bejegening staan en aan de Wet Algemene Verordening 
en Gegevensbescherming (AVG). Andersom verwachten wij ook dat de cliënten de privacy van mede cliënten en die van onze 
medewerkers en vrijwilligers respecteren. Heb je vragen of twijfels, maak het bespreekbaar.

Geheimhoudingsplicht vrijwilligers
Vrijwilligers werken vrijwillig namens Pieter van Foreest. Een cliënt bepaalt zelf wat hij/zij aan de vrijwilligers over zichzelf wil 
vertellen. Zonder toestemming van de cliënt geeft het (thuis)zorgteam vrijwilligers geen verdere informatie. Wel wordt er bij 
cliënten met psychogeriatrie, indien noodzakelijk, informatie gedeeld over de juiste benadering van de betreffende cliënt, zodat 
de benadering voor deze cliënt zo aangenaam mogelijk is. Wij vragen aan alle vrijwilligers de belofte van geheimhouding in alles 
wat zij over de cliënten (komen te) weten.

Contact met hulpverleners
Als de cliënt zelfstandig woont, heeft hij/zij recht op een eigen, ongestoord contact met de (huis)arts, fysiotherapeut, diëtist, 
maatschappelijk werker, medisch specialist en andere (externe) hulpverleners. Wel kan een medewerker van het zorgteam 
worden gevraagd of vragen of hij/zij bij een gesprek aanwezig mag zijn. Ook kun je, indien nodig, vragen aan de cliënt of diens 
vertegenwoordiger of je zelf met de betrokken hulpverlener contact mag hebben. In dit laatste geval vertel je als medewerker 
na het contact met de betrokken hulpverlener de inhoud van het gesprek en noteer je dit in het zorgdossier. Als de cliënt 
beschermd of verzorgd woont, valt de medische zorg onder de verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde, 
basisarts of verpleegkundig specialist of in het geval van een zelfstandig wonen, wonen met zorg met een lagere zorgindicatie 
en eerstelijns verblijf laag complex onder de huisarts.

Gebruik mobiele telefoon
Bijna iedereen beschikt over een mobiele telefoon. Het gebruik ervan is onderdeel van het dagelijks leven. Tijdens je werk 
verwachten we dat je met je werk bezig bent en je privé mobiele telefoon op de stil en/of trilstand zet. Het beantwoorden 
van privé-oproepen doe je tijdens je pauze of momenten dat dit het werk niet verstoord. Ben je met een cliënt of diens 
naasten in gesprek of ben je direct met de zorg bezig, dan gaat de aandacht naar de cliënt. Collega’s met een zakelijke mobiele 
telefoon vragen we om bij het beantwoorden van oproepen altijd rekening te houden met de cliënt.

Whatsapp 
Voor het uitwisselen van zakelijke informatie en cliëntinformatie is whatsapp in verband met de privacybescherming niet 
geschikt. Binnen Pieter van Foreest hebben we daarvoor de (beveiligde) e-mail.  Ga bewust om met informatie-uitwisseling en 
kies het juiste medium. 

https://pietervanforeest.nl/
https://pietervanforeest.nl/klanttevredenheid-kwaliteit/compliment-of-klacht
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Geschenken
Hoe mooi is het als cliënten, naasten of leveranciers jouw werk zo waarderen dat zij jou of je team hiervoor met een geschenk 
willen bedanken. Het compliment waarderen wij natuurlijk enorm. Echter om misverstanden te voorkomen zijn binnen Pieter 
van Foreest de volgende afspraken gemaakt: 

Lenen of aannemen van geld, kopen of verkopen van goederen 
Het is verboden om geschenken, beloningen of provisies aan te nemen of te vorderen. Hetzelfde geldt voor erfenissen of 
legaten. Tevens is het verboden geld of goederen, toebehorend aan cliënten, als geschenk of in bruikleen te aanvaarden, te 
kopen, te verkopen of te belenen, behalve als hiervoor uitdrukkelijk door de leidinggevende toestemming is verleend.

We vragen je zéér voorzichtig om te gaan met alle bovenstaande zaken. Heb je twijfels, neem dan contact op met je 

Nu komt het voor dat cliënten af en toe iets willen geven aan een medewerker. Dit is over het algemeen geen bezwaar als één 
en ander beperkt blijft tot bijvoorbeeld een bos bloemen of een doos bonbons ter gelegenheid van de verjaardag of een andere 
feestdag. Worden echter vaker of regelmatig cadeaus gegeven of stijgt de waarde van het cadeau uit boven die van een ‘bos 
bloemen’ of een ‘doos bonbons’, neem dan contact op met de leidinggevende. Hij/zij zal dan bepalen of het accepteren van het 
cadeau aanvaardbaar is.

Medewerkers mogen geen bankpassen en/of geldbedragen van de cliënt in hun bezit hebben en mogen ook geen financiële 
aangelegenheden voor de cliënt regelen, ook niet als de cliënt hierom vraagt. Onder financiële aangelegenheden wordt 
verstaan: 
- Bank- of giro-overschrijvingen invullen; 
- Het beheren van het huishoudgeld;
- Gelden opnemen of storten bij de bank. 
In bijzondere en incidentele omstandigheden zal het regelen van financiële aangelegenheden voor een cliënt mogelijk zijn. 
als dit gebeurt in overleg met en onder direct toezicht van de leidinggevende. De leidinggevende zal eerst de noodzaak van de 
werkzaamheden inschatten, voordat hiertoe kan worden overgegaan. Indien mogelijk worden de afspraken schriftelijk vastgelegd. 

Uitzondering 
In de gespecialiseerde zorg kunnen bovengenoemde taken onderdeel uitmaken van het zorgplan. In deze specifieke situaties 
zullen medewerkers financiële zaken voor de cliënten mogen regelen, één en ander conform het zorgplan. 

Financiële integriteit

Medewerkers creëren geen documenten of dragen niet bij aan het creëren van documenten om zaken die onjuist of 
ongepast zijn te verbergen. 

Schade bij een cliënt 
Indien je als medewerker schade veroorzaakt bij een cliënt, geef dit dan direct toe en betuig je spijt over het gebeurde. 
Informeer de cliënt vervolgens over de afhandeling van de schade en meld de schade bij je leidinggevende. Het is beslist niet 
de bedoeling dat je als medewerker deze schade zelf vergoed. De organisatie is in beginsel wettelijk aansprakelijk voor de 
vergoeding van eventuele schade, die door toedoen van de medewerker is ontstaan. 

Stichting Vrienden van 
Wil iemand graag een schenking doen? Wijs hen dan op de mogelijkheden van een donatie. Diverse locaties van Pieter van 
Foreest worden gesteund door een lokale stichting “Vrienden van” en we hebben ook het Klein Breteler Fonds. De donatie 
komt dan ten goede aan leuke activiteiten en uitjes voor cliënten. 

https://pietervanforeest.nl/userfiles/werken/gedragscode-geschenken-giften.pdf
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Mijn Pieter
Mijn Pieter is de naam van ons personeels- en salarissysteem. Hierin worden de belangrijkste personeelsgegevens vastgelegd, 
zoals je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, je functie, werklocatie en het aantal werkuren. Deze informatie wordt onder 
meer gebruikt voor de salarisbetaling en je pensioenopbouw. Pieter van Foreest werkt op basis van de AVG. Als je meer wil 
weten over de vastlegging kun je ons privacyreglement raadplegen. Vanzelfsprekend heb je inzage in jouw persoonlijke dossier 
en kun je veelvoorkomende mutaties zelf wijzigen. Je kunt in Mijn Pieter ook (werk)telefoonnummers en e-mail adressen van 
collega’s vinden. Belangrijke zaken, zoals een ziekmelding of een verlofaanvraag doe je niet digitaal, maar bespreek je eerst met 
je leidinggevende. Kijk op www.pietervanforeest.nl/mijnpieter voor meer informatie.

Mijn Pieter Vrijwilligers
Speciaal voor vrijwilligers is er Mijn Pieter Vrijwilligers. Hier kun je je persoonlijke gegevens inzien en wijzigen, declaraties doen 
en trainingen volgen. Pieter van Foreest werkt op basis van de AVG. Als je meer wil weten over de vastlegging kun je ons 
privacyreglement raadplegen. 

Omgaan met vertrouwelijke gegevens
De gedragsregels 'omgaan met vertrouwelijke gegevens en gebruik van internet, intranet en social media' geven aan op welke 
wijze we binnen Pieter van Foreest omgaan met informatie en vertrouwelijke gegevens, internet, intranet en social media. Deze 
gedragscode is gebaseerd op de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en bevat spelregels voor 
verantwoord gebruik. Van jou vragen wij dat jij de onderwerpen, zoals omschreven in die gedragscode, naleeft. Deze 
gedragscodes kun je nalezen op: https://pietervanforeest.nl/werken-bij/werken-bij-pieter/arbeidsvoorwaarden.

Pieters Leerplein: digitale leeromgeving 
Iedereen wil zich blijven ontwikkelen en velen weten de weg naar Pieters Leerplein inmiddels te vinden. Je vindt in deze digitale 
leeromgeving een groot en uiteenlopend aanbod van e-modules. Voor sommige modules vragen we aan alle medewerkers om 
deze te maken, waaronder die van de AVG. We vinden het immers belangrijk dat iedereen correct en veilig met informatie 
omgaat. Er zijn ook vele andere modules beschikbaar. Medewerkers kunnen Pieters Leerplein bereiken via Pieters Intranet en 
https://www.pietersleerplein.nl.

Om je werk goed te kunnen doen als medewerker of vrijwilliger is het belangrijk dat je op de hoogte blijft. Op de hoogte 
van jouw vakgebied en op de hoogte van wat er speelt binnen de organisatie, de locatie en/of het team. Nieuwsberichten 
worden actief gedeeld. Heb jij iets om trots op te zijn of een goed idee? Deel het. Wie weet kunnen je collega’s van 
andere teams ervan leren. Jij bent zelf verantwoordelijk om op de hoogte te zijn en te blijven binnen jouw vakgebied en 
met betrekking tot jouw team en de organisatie. Twijfel je ergens over, of heb je iets gehoord in de ‘wandelgangen’, vraag 
ernaar bij je leidinggevende. Duidelijke en eenduidige communicatie voorkomt een heleboel ruis.

Zorgen dat je op de hoogte bent
is jouw verantwoordelijkheid

Intranet voor collega’s
Pieters Intranet is jouw startpagina. Informatie delen doen we zo veel als mogelijk digitaal. Pieters Intranet helpt jou daarbij, dit 
is de interne website van Pieter van Foreest, hier staat het laatste nieuws, vind je je collega's via de wie is wie, kun je doorklikken 
naar de diverse applicaties en hulpmiddelen die je nodig hebt voor je werk. Ook biedt het intranet onder andere het 
kennisplein aan. Op dit plein lees je veel achtergrondinformatie en vind je beleidsnotities, regelingen en protocollen. Alle in 
deze folder genoemde regelingen vind je ook terug op het kennisplein. Kijk dit eens door, zo ben je op de hoogte over wat er 
reilt en zeilt binnen Pieter van Foreest.

Internet
Op de website van Pieter van Foreest staat veel nuttige en handige informatie voor (toekomstige) cliënten en diens naasten. Je 
vindt hier ook informatie over onze arbeidsvoorwaarden en vacatures binnen de organisatie. Op internet kun je ook nuttige 
informatie vinden over samenwerkingspartners of onderwerpen die handig zijn in jouw werk. Het gebruik van internet tijdens 
werktijd is, als dit voor je werk nodig is, uiteraard toegestaan.

Communicatie, zoveel mogelijk digitaal
Communicatie vindt zoveel mogelijk digitaal plaats. Iedere medewerker ontvangt een e-mail account met een 
@pietervanforeest adres. Jij bent verantwoordelijk om jouw binnengekomen mails te lezen en correct af te handelen. 
Daarnaast wordt vanuit P&O het privé mailadres gebruikt voor alle post die voor jou persoonlijk bedoeld is. We gaan 
uiteraard zorgvuldig en terughoudend om met het gebruik van je privé mailadres. Omdat belangrijke informatie nu via de mail 
gaat, is het van groot belang dat je een wijziging van je privé mailadres zo spoedig mogelijk doorgeeft. Dit kun je als 
medewerker zelf doen via Mijn Pieter of door een e-mail te sturen naar P&O Service, pos@pietervanforeest.nl. 
Als vrijwilliger kun je zelf je gegevens wijzigen in het vrijwilligersportaal: www.mijnpieter-vrijwilligers.nl.

mailto:pos@pietervanforeest.nl
https://pietervanforeest.nl/werken-bij/werken-bij-pieter/arbeidsvoorwaarden
https://www.pietersleerplein.nl/Participant/ToDo/Index
https://www.pietersleerplein.nl/Participant/ToDo/Index
mailto:foreestkrant@pietervanforeest.nl
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Persvragen
Pieter van Foreest voert een proactief persbeleid waarin de organisatie,specifieke thema’s en/of onderwerpen actief 
en planmatig onder de aandacht van relevante media worden gebracht. Het kan gebeuren dat een locatie, team, collega 
of vrijwilliger rechtstreeks een persvraag krijgt, Pieter van Foreest heeft hiervoor een perswoordvoerder beschikbaar. 
Persvragen dienen altijd te worden voorgelegd aan de woordvoerder. De woordvoerder is bereikbaar via de afdeling 
Marketing & Communicatie: pr@pietervanforeest.nl, 015 515 5300. 

Fotografie, social media, Pieters Intranet, internet en andere sites 
Pieter van Foreest maakt veel gebruik van teksten-, beeldmateriaal en van verschillende social media kanalen. Dat doen we 
omdat het een positieve bijdrage kan leveren aan het imago van onze organisatie. Als medewerker ben je de ambassadeur, het 
visitekaartje van onze organisatie. Zorg daarom altijd dat de privacy van cliënten, familie, collega’s, mantelzorgers en 
medewerkers wordt gerespecteerd en wees je ervan bewust dat publicaties voor langere tijd zichtbaar zijn. Publiceer nooit 
vertrouwelijke informatie. Bij geringste twijfel, neem contact op met je leidinggevende. Het maken van foto’s mag alleen met 
goedkeuring van de mensen die gefotografeerd worden. Het delen van namen, Bij het delen van foto’s op bijvoorbeeld social 
media van Pieter van Foreest, intranet of internet wordt altijd de privacy gerespecteerd. Wil je iets delen of kenbaar maken? 
Houd hier dan rekening mee. Meer informatie hierover vind je in de gedragscode omgaan met informatie en vertrouwelijke 
gegevens, internet en social media: https://pietervanforeest.nl/werken-bij/werken-bij-pieter/arbeidsvoorwaarden.

Jij bent een ambassadeur,
het visitekaartje van onze organisatie

mailto:pr@pietervanforeest.nl
https://pietervanforeest.nl/werken-bij/werken-bij-pieter/arbeidsvoorwaarden
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Helpdesk I&A 
Selfserviceportal  : https://pietervanforeest.topdesk.net/tas/public/ssp/
Telefoon : 015 - 515 5050 (optie 3)

Helpdesk Fun bij Pieter 
E-mail  : klantenservice@funbijpieter.nl
Telefoon : 070 - 413 2178

Melding en advies datalekken en bescherming 
persoonsgegevens
E-mail : mar.de.groot@pietervanforeest.nl 
Telefoon : 015 - 515 5050 (Bestuursbureau)

Woordvoerder / persvragen / huisstijl: 
E-mail : pr@pietervanforeest.nl 
Telefoon : 015 - 515 5300

P&O Service: 
E-mail : pos@pietervanforeest.nl
Telefoon : 015 - 515 5050 (optie 1)

Salarisadministratie
E-mail : salarisadministratie@pietervanforeest.nl
Telefoon : 015 - 515 5050 (optie 2)

Ondersteunende diensten Pieter van Foreest (Kalfjeslaan) 
Telefoon : 015 515 5050

Klant Contact Centrum 
E-mail : contact@pietervanforeest.nl
Telefoon : 015 515 5000

Vertrouwenspersonen Pieter van Foreest
Bureau Bezemer Kuiper & Schubad
Meta Marzguioui & Herman van der Wind 
Telefoon : 088 – 144 0200

Klachtencommissie Medewerkers
E-mail: klachtencommissiemedewerkers@pietervanforeest.nl

Ondernemingsraad secretariaat 
E-mail : or@pietervanforeest.nl
Telefoon : 015 - 515 5050

Verpleegkundige en verzorgende adviesraad (VVAR) 
E-mail: na.hendriks@pietervanforeest.nl

Servicedesk Facilitair 
Selfserviceportal: https://pietervanforeest.topdesk.net/tas/public/ssp/
E-mail  : servicedesk@pietervanforeest.nl
Telefoon : 015 - 515 5050
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https://pietervanforeest.nl/
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https://twitter.com/PietervForeest
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https://www.instagram.com/pietervforeest/
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