Gewenst gedrag

Informatie voor de Don Bosco-werker
en stagiairs bij een Don Bosco-werk

Jij bent kostbaar kapitaal!
Je loopt stage of je werkt, betaald of vrijwillig, bij een Don Boscowerk. Dit betekent dat je je direct, of indirect, inzet voor jeugd en
jongeren. Je bent kostbaar kapitaal. Je dient met respect behandeld
te worden – door collega’s, door leidinggevenden, maar ook door de
jongeren die deelnemen aan de activiteiten.
Jouw werkgever is aangesloten bij de Stichting Don Bosco Werken
Nederland (DWBN) en kiest daarmee voor gewenst gedrag. Wij
hebben afspraken met elkaar gemaakt over hoe wij met elkaar
omgaan. Deze afspraken kun je nalezen in de volgende documenten:
• Gedragscode voor een Don Bosco-werker
• Protocol grensoverschrijdend gedrag
Een goed werkklimaat
Binnen de organisaties van DBWN streven wij een goed
en stimulerend werkklimaat na. We laten ieder in zijn
waarde. Maar waar mensen zijn, worden ook fouten
gemaakt. Misschien zelfs fouten waardoor je je
onveilig voelt of je werkprestaties worden aangetast.
Je wordt psychisch of fysiek lastiggevallen, je wordt
gediscrimineerd, genegeerd of gepest. Er is dan sprake
van grensoverschrijdend gedrag.

Wat te doen bij grensoverschrijdend gedrag?
• Grensoverschrijdend gedrag behoort bij voorkeur direct aan de orde
gesteld te worden, hetzij door de betrokkene(n) direct aan te
spreken, hetzij door derden in te schakelen. Zo kun je je met een
klacht richten tot iemand die je vertrouwt of een verantwoordelijke
binnen de organisatie. Maar er zijn meer mogelijkheden:
• Je kunt terecht bij de Vertrouwenscommissie van de Stichting DBWN.
Die commissie bestaat uit twee personen, een man en een vrouw, die
je schriftelijk of per mail kunt benaderen. Het doel van de
Vertrouwenscommissie is om binnen de organisatie van DBWN en
de aangesloten werken grensoverschrijdend gedrag op een laagdrempelige en vertrouwelijke manier te kunnen bespreken.
• Je kunt een klacht indienen bij de Klachtencommissie.
(zie achterzijde).
• Ook kun je terecht bij de politie, bijvoorbeeld om aangifte te doen.
Probeer niet de problemen alleen op te lossen.
Grensoverschrijdend gedrag is een zaak van ons allen.
Samen zorgen we voor een goed leef- en werkklimaat!

Contactinformatie:

Vertrouwenscommissie DBWN
Pomphulweg 106

7346 AN Hoog Soeren

vertrouwenscommissiedbwn@donbosco.nl
Als je je telefoonnummer schrijft of mailt, dan word je zo spoedig mogelijk teruggebeld. Je kunt aangeven of je wilt spreken met een man of met een vrouw.

Facit klachtencommissie voor medewerkers
Postbus 2

1950 AA Velsen-Noord

klachtencommissie@facit.nl

