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1.9 Gedragscode/werkwijze/profiel 
 
Gedragscode Kwali-tijd 
Het doel van deze gedragscode is het vastleggen en uitdragen van de normen die wij hanteren 
bij het beoordelen van ons eigen gedrag en het gedrag van anderen. Het uitgangspunt daarbij 
is dat er altijd sprake moet zijn van integriteit, eerlijkheid, respect en beleefdheid. Wij hebben 
dit uitgewerkt in een aantal algemene gedragsregels, in regels die betrekking hebben op de 
relatie met cliënten. Deze regels gelden voor franchisenemers van Kwali-tijd c.q. haar 
werknemers/medewerkers. Waar overal over men wordt gesproken wordt bedoeld 
franchisenemer c.q. haar werknemers/medewerkers. 
 
Algemene gedragsnormen  
1.  Eigen verantwoordelijkheid voor gedrag. Wij zorgen er te allen tijde voor dat, desgevraagd, 

verantwoording kunnen afleggen over wat wij doen zonder ons te verschuilen achter regels 
of collega’s.  

2.  Respectvol gedrag. De omgang tussen franchisenemer c.q. zijn werknemers en cliënten en 
die tussen franchisenemer c.q. zijn werknemers onderling, wordt bepaald door respect voor 
ieders ras, sekse, levensbeschouwing en leeftijd.  

 Bij de bepaling of een handeling ongewenst is, is de subjectieve beleving van het slachtoffer 
doorslaggevend. Wat voor de ene franchisenemer c.q. zijn werknemers gewenst is, kan 
door een andere franchisenemer c.q. zijn werknemers als ongewenst worden beschouwd.  

 Van franchisenemer c.q. zijn werknemers wordt verwacht dat zij alert zijn op signalen (en 
de grenzen) van anderen en dat zij indien nodig hun eigen grenzen aangeven.  

3. Afspraak is afspraak. Wij komen onze afspraken na, tenzij overmacht of onvoorziene 
omstandigheden dit onmogelijk of ongewenst maken. In dat geval leggen wij dit tijdig uit. 
De oude afspraak blijft in stand totdat een nieuwe afspraak is gemaakt.  

4.  Transparantie. Wanneer iemand ons vraagt uit te leggen waarom wij iets wel of niet doen, 
dan leggen wij dit uit, vanzelfsprekend met inachtneming van privacyregels en met gevoel 
voor de vertrouwelijkheid van bepaalde informatie. Wij zijn bereid om anderen onze 
werkwijze te laten zien en beschouwen vragen hierover als verzoeken om informatie en niet 
als ongewenste inmenging.  

5.  Privacy. Gegevens van cliënten of van franchisenemer c.q. zijn werknemers worden slechts 
gebruikt binnen de kaders van het afgesproken werk en voor dat doel waarvoor de 
gegevens zijn opgesteld of zijn verstrekt. Gegevens van betrokkenen worden niet aan 
derden doorgegeven, tenzij de cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven of hiertoe een 
wettelijke verplichting bestaat.  

6. Proportionaliteit. Bij bijzondere gelegenheden (bijvoorbeeld de opening van een nieuw 
pand) maken wij een beoordeling van de gepastheid en proportionaliteit van wat wordt 
georganiseerd of aangeboden. In geval van twijfel wordt een aanbod/voorstel afgewezen.  

7.  Eigendommen van anderen. In alle gevallen respecteren wij de eigendommen van anderen. 
Goederen van anderen en bedrijfsmiddelen worden zorgvuldig behandeld. Bij het 
accepteren van goederen in bewaring of bruikleen beoordelen wij of wij kunnen instaan 
voor de zorgplicht die hieruit voortvloeit. Bij verlies of diefstal is Kwali-tijd niet 
verantwoordelijk en niet aansprakelijk. 

8.  Melding van problemen. Situaties die in strijd zijn met deze code, dienen altijd bespreekbaar 
te zijn. Iedereen die een dergelijke situatie waarneemt, kan dit dus aan de orde stellen. Dit 
betekent doorgaans dat dit in eerste instantie bij de betrokkene(n) zelf wordt aangekaart. 
Als dit niet tot de gewenste opheldering leidt dan meldt degene die de normoverschrijding 
constateerde, na voorafgaande mededeling aan betrokkene, dit bij Kwali-tijd. 
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Omgang met cliënten en anderen  
1. Verantwoordelijkheid voor kwaliteit en gedrag. Franchisenemer is te allen tijde 

aanspreekbaar op de kwaliteit en het gedrag van zichzelf c.q. zijn werknemers. Kwali-tijd 
zal signalen van cliënten, bezoekers, vrijwilligers en derden op dit gebied serieus 
onderzoeken en, waar nodig en mogelijk, maatregelen nemen. Een en ander laat onverlet 
dat de franchisenemer c.q. zijn werknemers een eigen verantwoordelijkheid heeft.  

2.  Professioneel gedrag. De franchisenemer c.q. zijn werknemers laat zich bij contacten met 
cliënten en anderen leiden door de gedragscode van Kwali-tijd, indien van toepassing. 

3. Professionele uitstraling. De franchisenemer c.q. zijn werknemers vertoont geen 
aanstootgevend gedrag in houding, woord en kleding. De uiterlijke verzorging is 
representatief en wordt mede bepaald door functie en werkkring.  

4.  De relatie met de cliënt. Het is de franchisenemer c.q. zijn werknemers niet toegestaan om 
met een bezoeker of cliënt waarmee hij een zakelijke relatie heeft, een seksuele of 
anderszins affectieve relatie aan te gaan. Als een franchisenemer c.q. zijn werknemers een 
familierelatie of een vertrouwensrelatie heeft met een cliënt of bezoeker, dan dient hij 
hiervan melding te doen aan Kwali-tijd. Franchisenemer c.q. zijn werknemers mogen 
cliënten en/of diens naasten niet thuis ontvangen tenzij hiervoor voorafgaande 
toestemming is gegeven door Kwali-tijd. 

5.  Geschenken. Het kan voorkomen dat een cliënt zijn waardering kenbaar wil maken met een 
geschenk. Franchisenemer c.q. zijn werknemers maakt melding hiervan bij Kwali-tijd ter 
beoordeling. De franchisenemer c.q. zijn werknemers accepteert geen geschenken, in het 
geheim of in de vorm van geld.  

6.  Klachten van cliënten en anderen. Zie 1.12. 
7. Ongewenst gedrag van cliënten en anderen. Kwali-tijd haar franchisenemers c.q. 

medewerkers verwacht van cliënten, bezoekers, vrijwilligers en derden dat zij zich aan de 
hier neergelegde gedragsregels conformeren. In voorkomende gevallen kunnen zij op het 
bestaan en de inhoud van de gedragscode gewezen worden. Franchisenemer c.q. zijn 
werknemers zijn geïnstrueerd ongewenst gedrag bij Kwali-tijd te melden en mogen 
verwachten dat Kwali-tijd hen hiertegen beschermt. Norm overschrijdend gedrag kan onder 
omstandigheden leiden tot een bezoekverbod of het staken van de dienstverlening.  

 
Werkrelatie  
1. De arbeidsrelatie. Bij het aangaan, wijzigen of beëindiging van de arbeidsrelatie worden 

objectieve criteria gehanteerd en mogen verboden discriminatiegronden geen rol spelen.  
2.  Gedrag tijdens werkzaamheden. Franchisenemer c.q. zijn werknemers gaan met respect 

met elkaar om en vermijden ongewenste omgangsvormen. Kwali-tijd vervult in deze een 
voorbeeldfunctie. Van hen mag worden verwacht dat zij optreden tegen ongewenste 
omgangsvormen van franchisenemer c.q. zijn werknemers onderling. Klachten ter zake 
worden door Kwali-tijd serieus genomen.  

3.  Melding affectieve relaties. Affectieve relaties tussen franchisenemer c.q. zijn werknemers 
onderling kunnen gevolgen hebben voor de werkrelatie. Indien het franchisenemer c.q. zijn 
werknemers betreft die in een hiërarchische verhouding tot elkaar staan kan dit onder 
omstandigheden bezwaarlijk zijn. Franchisenemers die een affectieve relatie hebben met 
een werknemer aan wie zij leiding geven, zijn verplicht hiervan melding te doen bij Kwali-
tijd. 

4.  Bedrijfseigendommen. De franchisenemer c.q. zijn werknemers beheert eigendommen die 
door Kwali-tijd aan hem zijn toevertrouwd zorgvuldig. Het is niet geoorloofd eigendommen 
van Kwali-tijd zonder voorafgaande toestemming mee te nemen en te gebruiken voor 
andere dan de eigen werkzaamheden. Bij beëindiging van de overeenkomst c.q. het 
dienstverband van werknemers van franchisenemer geeft de franchisenemer c.q. zijn 
werknemers uiterlijk op de laatste werkdag alle eigendommen van Kwali-tijd (bijvoorbeeld 
sleutels, pasjes, telefoon en laptop) af aan Kwali-tijd.  
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5.  Telefoon, internet en email (indien van toepassing) 
 Het telefoon-, mail en internetsysteem van Kwali-tijd wordt aan de franchisenemer c.q. zijn 

werknemers beschikbaar gesteld voor zakelijk gebruik. Beperkt gebruik van deze 
bedrijfsmiddelen voor privédoeleinden is toegestaan. Het is niet toegestaan de 
bedrijfsmiddelen te gebruiken voor het bezoeken van internetsites met een pornografische, 
racistische, discriminerende, beledigende, (seksueel) intimiderende of aanstootgevende 
inhoud. Franchisenemer c.q. zijn werknemers zijn gehouden aan de richtlijnen omgang met 
Internet en Sociale Media. De franchisenemer c.q. zijn werknemers dient het risico op het 
ontvangen van een virus op zijn computer zo veel mogelijk te vermijden en is in elk geval 
verplicht een antivirusprogramma te installeren. Het gebruik van privé hard- en software is 
niet toegestaan, tenzij voorafgaande toestemming door Kwali-tijd is gegeven.  

6.  Voordelen uit zakelijke relaties. Voordelen die voortkomen uit zakelijke relaties dienen in 
beginsel toe te vallen aan Kwali-tijd, en niet aan de individuele franchisenemer c.q. zijn 
werknemers. Geschenken en andere voordelen dienen te allen tijde te worden gemeld en 
zullen worden beoordeeld op proportionaliteit. Geschenken mogen nooit worden 
aangenomen.  

7. Klachten. Franchisenemer c.q. zijn werknemers die een overtreding van de code willen 
melden wenden zich in eerste instantie tot Kwali-tijd.  

 
Samenvatting  
1.  Iedere franchisenemer c.q. zijn werknemers is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag.  
2.  Wij gaan met respect met elkaar om en vermijden ongewenste omgangsvormen.  
3.  Wij houden ons aan gemaakte afspraken.  
4.  Wij stellen ons transparant op en geven uitleg waar deze wordt gevraagd, met respect voor 

de privacy van cliënten en franchisenemer c.q. zijn werknemers.  
5. Bij het aangaan, wijzigen of beëindigen van de arbeidsrelatie worden objectieve criteria 

gehanteerd en houden wij ons aan in dit kader vastgesteld beleid en de 
sollicitatieprocedure.  

6.  Wij letten op proportionaliteit en timing, onder andere als het gaat om het organiseren van 
bijzondere gelegenheden, het aanvaarden van geschenken van cliënten en eventuele 
voordelen uit zakelijke relaties.  

7. Wij respecteren eigendommen van anderen en gaan zorgvuldig om met 
bedrijfseigendommen. Wij houden ons aan interne richtlijnen met betrekking tot het gebruik 
van bedrijfsmiddelen, waaronder de ICT-voorzieningen.  

8.  Kwali-tijd is, zowel voor de eigen franchisenemer c.q. zijn werknemers als voor derden, 
aanspreekbaar op kwaliteit en gedrag van haar franchisenemer c.q. zijn werknemers. 

9. Vragen of problemen rond de toepassing van de gedragscode dienen te allen tijde 
bespreekbaar te zijn. Franchisenemer c.q. zijn werknemers wenden zich hiermee tot Kwali-
tijd of de vertrouwenspersoon. Cliënten en bezoekers kunnen zich wenden tot hun 
contactpersoon binnen Kwali-tijd. 
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De werkwijze voor franchisenemer c.q. haar werknemers 
De franchisenemer c.q. haar werknemers begeleiden de cliënt op een professionele en 
respectvolle wijze. 
Ten tijde van het uitstapje  is de franchisenemer c.q. haar werknemers er voor 110% voor de 
cliënt.  
Beter iets te vroeg dan te laat aanwezig zijn. Een cliënt moet geen stress ervaren bij 
bijvoorbeeld het op tijd komen bij een afspraak. 
 
 Dat betekent dat de cliënt bij ophalen of wegbrengen: 
- Een hand gegeven wordt  
- Er wordt geïnformeerd hoe het met de cliënt gaat 
- In en uit de mantel geholpen wordt 
- Deuren en portieren worden voor de cliënt opengehouden 
- De cliënt wordt netjes in en uit de auto geholpen en de cliënt wordt geholpen bij het 

dichtdoen van de gordel   
- Rollator c.q. rolstoel wordt in de auto gelegd  
- De cliënt wordt een arm geboden bij een wandeling 
- Er voldoende parkeergeld is  
- Er zorg voor goede navigatie is en is voorbereid op het uitstapje of anderszins 
- Geen gebak of lunch in bijzijn van cliënt nuttigt 
- Tijdens cliëntcontact geen privé-aankopen doet 
- Werk en privé gescheiden houdt 
- Er een geheimhoudingsplicht is over zaken die de cliënt deelt 
 
De auto: 
- Is van binnen en buiten netjes en schoon 
- De auto heeft een volle tank 
- De auto is voorzien van draaischijf op bijrijdersstoel met als doel dat de cliënt makkelijk in 

en uit kan stappen  
- In de auto ligt een parkeerschijf 
- In de auto ligt standaard een goede paraplu 
 
Uitstapje: 
- Zorg dat er altijd voldoende parkeergeld in de auto is 
- De cliënt wordt netjes opgehaald bij de voordeur of in woning 
- Overleg met de cliënt wat hij/zij graag wil gaan doen. De keuze ligt bij de cliënt, maar in 

geval dat de cliënt niet weet wat te doen zorgt Kwali-tijd altijd voor een aantrekkelijk idee 
of alternatief. Hier moet men altijd op zijn voorbereid.  

- De cliënt wordt in mantel geholpen 
- De cliënt wordt herinnerd aan het meenemen van de huissleutel, boodschappenlijstje, 

boodschappentas, handtas. 
- Er wordt met de cliënt overlegd over de weersomstandigheden. Welke mantel kan de cliënt 

het beste dragen, handschoenen, sjaal, muts etc. 
- Als er boodschappen gedaan moeten worden draagt men altijd de tas met boodschappen 
- Als de cliënt hulp nodig heeft bij het pinnen wordt er hulp geboden. De pinpas wordt na de 

handeling direct teruggegeven aan de cliënt alsmede de portemonnee. De pincode wordt 
niet opgeschreven en dient “vergeten” te worden.  

- Bij thuiskomst wordt geholpen met het uitpakken en opruimen van de boodschappen. Dit 
in overleg met de cliënt als het wenselijk is voor de cliënt  

- De bonnen van entreebewijs of koffie moeten altijd bewaard worden voor de administratie 
- Als er geen uitstapje gemaakt wordt, men blijft bij de cliënt thuis dan vindt overleg plaats 

wat de cliënt graag wil doen. Er wordt aangesloten bij de wens van de cliënt.  
- Na afloop van het uitstapje of bezoek wordt een (eventuele) nieuwe afspraak gepland.  
 
 
 
 



 
 
 

1.9 Gedragscode/werkwijze/profiel – blz. 5 
 

Vervoer franchisenemer Kwali-tijd 
- Franchisenemer c.q. haar werknemers rijden altijd met eigen vervoer. 
- Er wordt niet in de eventueel aanwezige auto van de cliënt gereden i.v.m. 

verzekeringstechnische redenen. 
- Een cliënt rijdt niet zelf in eigen vervoer met franchisenemer c.q. haar werknemers als 

bijrijder. Dit ook om verzekeringstechnische redenen. 
- Franchisenemer c.q. haar werknemers kunnen het vervoer per taxi regelen en als begeleider 

van de cliënt meerijden.  
 
Bezoek medici  
- Op het moment dat de cliënt opgehaald wordt is het belangrijk om goed in te schatten hoe 

de cliënt zich op dat moment voelt. 
- De cliënt kan nerveus, druk, vergeetachtig, emotioneel of slecht in orde zijn. 
- Men moet hier adequaat op in kunnen spelen. Een rustige houding, de cliënt geruststellen, 

empathie, stressbestendig zijn hierbij van essentieel belang. 
- Informeer of de cliënt het ID-bewijs of eventuele afsprakenkaart bij zich heeft . 
- Voor vertrek wordt er overlegd wat de wens is van de cliënt:  in de wachtkamer op de cliënt 

wachten terwijl de cliënt bij de arts is, meegaan met de cliënt naar de spreek- of 
behandelkamer.  

- Als een cliënt slecht ter been is en hij/zij moet naar het ziekenhuis zorg dan altijd dat je 
een 2 euro muntstuk bij je hebt voor een rolstoel. Overleg met de cliënt dat het verstandig 
is om in het ziekenhuis, gezien de lange afstanden, de cliënt met de rolstoel te vervoeren 

- Hoe stel je je voor: als begeleider of werknemer van Kwali-tijd of als kennis. Wat is de wens 
van de cliënt  

- Als de cliënt het wenselijk vindt dat franchisenemer c.q. haar werknemers mee naar de 
spreek- of behandelkamer gaat moet de franchisenemer of haar werknemer overleggen 
met de cliënt of deze toehoorder is, een aandeel in het gesprek heeft, vragen namens cliënt 
kan of moet stellen, notities moet maken, het gesprek met de dictafoon op moet of mag 
nemen. 

- In geval van een operatie overlegt men wat de wensen zijn van de cliënt. Begeleiding tot 
aan de operatiekamer, opvang in de verkoeverkamer, het brengen van kleding, het brengen 
van toiletartikelen, het op de hoogte brengen van partner/familie. 

 
Crisisopname of situatie van cliënt 
- Als een cliënt onwel wordt of onverwacht opgenomen wordt laat men de cliënt nooit alleen!! 
- Men schakelt hulp in van 112 of huisarts. Tot het moment dat de hulpdienst bij de cliënt 

komt blijft men aan de zijde van de cliënt. Een rustige en geruststellende houding is hierbij 
van essentieel belang. 

- Ga niet over tot medische handelingen als daar geen bevoegdheid voor is (denk aan 
reanimatie, EHBO). 

- In geval van opname gaat men mee in de ambulance voor begeleiding en 
informatieverstrekking aan medisch personeel. 

- Bij aankomst blijft men bij de cliënt.  
- Indien mogelijk overlegt men met de cliënt wie gewaarschuwd moet worden (partner, 

kinderen, familie etc.). 
- Men blijft bij de cliënt tot duidelijk is wat de situatie is van de cliënt. 
- Als de cliënt naar huis mag verzorgt men dat eventuele recepten opgehaald worden bij de 

apotheek.   
- Men zorgt indien gewenst voor boodschappen. 
- Men brengt de cliënt naar huis en zorgt voor eventuele opvang van familie. Als dit niet 

nodig is dan moet men zich ervan verzekeren dat bij vertrek dit naar alle redelijkheid 
verantwoord is. Is de situatie naar redelijke mening van franchisenemer c.q. haar 
werknemers niet verantwoord neem altijd contact op met Marian van der Helm of Marloes 
Koopman voor vervolgstappen en acties. 

- Als een cliënt opgenomen wordt verzorgt men dat er toiletartikelen en slaapspullen naar de 
cliënt gebracht worden. Ook in dit geval neemt men altijd contact op met Marian van der 
Helm of Marloes Koopman over eventuele vervolgstappen of acties. 
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- Men gaat weg op het moment dat de cliënt redelijkerwijs in goede handen is en de situatie 
verantwoord of stabiel mag worden geacht. 

- Men maakt met cliënt, medici of verplegend personeel vervolgafspraken over bezoek en 
voortgang. 

 
Profiel franchisenemer c.q. zijn werknemers 
Van de franchisenemer wordt verwacht dat deze ZZP’er is, beiden dienen te voldoen aan de 
volgende kwaliteiten: 
  
- Algemene ontwikkeling/kennis 
- Empathisch 
- Representatief  
- Beheerst de Nederlandse taal (desgewenst ook Duits en Engels) 
- In het bezit van een “Verklaring omtrent goed gedrag” 
- Communicatieve vaardigheden  
- Analytisch vermogen 
- Gevoel en affiniteit met senioren 
- In het bezit van rijbewijs B 
- Geen 9.00-17.00 mentaliteit  
- Minimaal 25 uur werkzaam zijn voor Kwali-tijd per week 
- Minimaal kwalificatie niveau 4 MBO plus/HBO denk- en werkniveau 
- In het bezit van een reanimatie cursus of EHBO cursus is een pré maar geen vereiste  
- Stressbestendig 
- Administratieve vaardigheden 
- Computervaardigheden   
- Geduldig en luisterend oor kunnen bieden 
- Flexibel 
       
 


