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Integriteitsbeleid Bijna Thuis Huis Latesteyn Nuenen 
 
Doelstelling: 
Het Bijna Thuis Huis Nuenen biedt een verblijfsfunctie aan voor mensen in de 
terminale fase van hun leven. Naast de huisarts en de thuiszorg staan vrijwilligers 
klaar om aan hun noden en wensen tegemoet te komen en de naasten een willig 
oor te geven.  
Met andere woorden de vrijwilligers zullen altijd te maken krijgen met mensen in 
een kwetsbare toestand. Zich kunnen overgeven, veiligheid en vertrouwen zijn 
hier kernbegrippen. Dat schept een verantwoordelijkheid van een integere 
houding en handelen. 
De hiernavolgende maatregelen beogen de grondslag te zijn voor het integer zijn 
en integer blijven. Zij gelden voor alle medewerkers, zowel vrijwilligers, 
coördinatoren en door de Stichting Bijna Thuis Huis Nuenen aangewezen 
personen die betrokken zijn bij de uitvoering of beoordeling van de 
werkzaamheden.  
 
Maatregelen 
• De medewerker krijgt een kennismakingsgesprek, waar bespreking van 

integer handelen in deze bijzondere context aan de orde komt. 
• De medewerker dient een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. 
• De medewerker volgt een introductietraining en vervolgtraining, gericht op 

kennis, vaardigheid en attitude. 
• Er vinden evaluatiegesprekken plaats over het functioneren. 
• De medewerker is zich bewust van zijn/haar rol en zal zich geen te grote 

nabijheid aanmeten en de bewoner suggesties en handelen opdringen die 
gericht zijn op eigen voordeel. 

• De medewerker heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van datgene wat 
hem/haar door een bewoner of mantelzorg in vertrouwen is meegedeeld. 
Tegelijk moet de medewerker zich niet opgesloten en geïsoleerd weten in 
vertrouwelijke wetenschap. Derhalve is het van belang deze vertrouwelijkheid 
te delen met de coördinator en/of een aangewezen persoon vanuit het 
bestuur. Het is van belang dit met de client te bespreken. 

• Het aannemen van geld of goederen is niet toegestaan, noch van de client, 
noch van de mantelzorgers. (uitgezonderd kleine attenties zoals een bos 
bloemen of een fles wijn) Voor zover bewoners dit uit vrije wil zouden willen, 
kunnen zij doneren aan de Stichting Vrienden van het Bijna Thuis Huis 
Nuenen. 

• Een medewerker die zich in zijn/haar functioneren belemmerd voelt, kan 
aanspraak maken op een vertrouwenspersoon aangewezen door het bestuur. 

• Voor maatregelen over privacygegevensverwerking wordt verwezen naar het 
privacy beleid, te raadplegen op de website www.bijnathuishuisnuenen.nl. 

 
 


