ENGAGEMENT TEGEN GEWELD EN MISBRUIK
T.A.V. BEWONERS IN EIGEN THUIS
DADEN VAN GEWELD EN MISBRUIK HALEN SOMS DE KRANT. DADEN VAN GEWELD EN
MISBRUIK HOEVEN NIET DE KRANT TE HALEN OM ERNSTIG GENOMEN TE WORDEN.
NIEMAND MAG ANDERMANS GRENZEN OVERSCHRIJDEN, ZIJN MACHT MISBRUIKEN
OF GEWELD PLEGEN TEGEN EEN ANDER.
Door het opstellen van een duidelijke procedure en het onderschrijven van dit charter verklaren
we er alles aan te zullen doen om geweld en misbruik in Eigen Thuis te voorkomen.
WE NEMEN KLACHTEN OVER GEWELD EN MISBRUIK STEEDS ERNSTIG
We zijn er ons van bewust dat onze doelgroep kwetsbaarder is voor mogelijk geweld en
misbruik. Ook een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag nemen we ernstig.
We verwachten van elke bewoner en elk personeelslid dat zij bij het opmerken van signalen die
wijzen op een vermoeden van misbruik of geweld of bij het ontvangen van een melding
hierover meteen iemand van het begeleidingsteam, een verantwoordelijke of de directie
inlichten.
De veiligheid van het slachtoffer staat steeds voorop.
WE ONDERNEMEN ACTIES OM GEWELD EN MISBRUIK IN ONZE VOORZIENING TE
VOORKOMEN
We ontwikkelen en evalueren een visie en procedure (Kwaliteitshandboek – 4.6.6), samen met
gebruikers en personeel. Zo wordt met zekere regelmaat kennis gedeeld over het onderwerp,
de te bewaken signalen, de te volgen weg voor wie met vragen zit en de te volgen procedure
bij vermoeden of vaststelling van grensoverschrijdend gedrag.
De sociaal verpleegkundige, de verantwoordelijke begeleiding en de individuele begeleiders zijn
vertrouwenspersonen voor bewoners. Bewoners weten dat zij in alle vertrouwen bij hen terecht
kunnen met vragen en problemen, ook op het vlak van grensoverschrijdend gedrag.
Samen werken zij preventief aan het vergroten van de weerbaarheid en mondigheid van
bewoners. Hierdoor vergroot de kans dat bewoners niet in problematische situaties terecht te
komen of dat ze de nodige stappen kunnen zetten eens ze het slachtoffer van
grensoverschrijdend gedrag zijn of dreigen te worden.
WE WERKEN SAMEN
We werken aan een zorgvuldige, correcte en met respect gevoerde communicatie naar alle
betrokkenen, vertrouwenspersonen, medebewoners, personeel en eventueel naar andere
hulpverleningsinstellingen en de bredere samenleving toe.
We werken samen met huisarts of instellingsarts, het CAW en politionele of gerechtelijke
diensten waar nodig.
IEDEREEN DIE MET VRAGEN OF KLACHTEN ZIT KAN STEEDS TERECHT OP HET GRATIS NUMMER
106 (ANONIEM, 24u/24) OF HET GRATIS NUMMER VAN DE HULPLIJN 1712 (www.1712.be).
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