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Omgangs- en gedragsregels voor bewoners en gebruikers van Stadsklooster San Damiano 
in ’s-Hertogenbosch. 
 
 
Onderstaande omgangs- en gedragsregels vormen een onderdeel van de huisregels van het 
stadsklooster en zijn mede bedoeld om ongewenst gedrag te voorkomen. Onder dit ongewenste 
gedrag valt ook iedere vorm van seksueel getint gedrag of machtsmisbruik.  
Bewoners en gebruikers van het stadsklooster beschouwen ongewenst gedrag in deze zin als een 
serieuze zaak. Onder andere door middel van deze regels willen zij het onderwerp met 
zorgvuldigheid behandelen en een klimaat scheppen dat dit gedrag moet voorkomen.  
 
Indien iemand meent dat deze omgangs- en gedragsregels overtreden zijn of worden mag men, naar 
eigen inzicht, contact opnemen met een van de leden van het coördinatieteam en/of met de 
onafhankelijke vertrouwenspersoon: Evelien Gardebroek (ejgardebroek@che.nl). 
 
Onder bewoners van het stadsklooster worden verstaan zij, die bij de gemeente als bewoner zijn 
ingeschreven op de Van der Does de Willeboissingel 12 te ’s-Hertogenbosch. 
 
Onder de gebruikers worden zij verstaan die, als medewerker in loondienst of als vrijwilliger, 
werkzaamheden verrichten ten behoeve van het stadsklooster of een van de organisaties die in één 
van de panden van het stadsklooster kantoor houden. Ook de gasten van genoemde bewoners of 
gebruikers dienen zich aan deze omgangs- en gedragsregels te houden. 
 
Voor zover de gebruikers in bovengenoemde betekenis verbonden zijn aan een aparte organisatie of 
instantie, die in het Stadsklooster kantoorruimte huurt, dienen deze personen in eerste instantie de 
omgangs- en gedragsregels van de eigen organisatie te volgen. Voor zover die gebruikers echter 
andere ruimtes betreden dan de door deze organisaties gehuurde kantoorruimtes dienen de 
gebruikers zich te houden aan de hier voorliggende regels. 
 
 
Gedragsregels: 
1. De bewoners en gebruikers van Stadsklooster San Damiano zorgen ervoor dat de omgeving en 

de sfeer zodanig is dat iedereen zich veilig kan voelen. 
2. De bewoners en gebruikers van het stadsklooster onthouden zich ervan elkaar te bejegenen op 

een manier, die door medebewoners of gebruikers als aantasting van zijn of haar waardigheid of 
als grensoverschrijdend kan worden opgevat. 

3. De bewoners en gebruikers van het stadsklooster gaan met respect met elkaar om.  
4. Gebruikers betreden niet ongevraagd het bewonersdeel van het stadsklooster. Bewoners 

betreden niet ongevraagd of zonder toestemming elkaars vertrekken. Incidentele gasten 
worden niet zonder begeleiding van een bewoner doorgeleid of -gestuurd het bewonersdeel 
van het klooster in. 
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5. De bewoners en gebruikers zetten zich in om seksuele intimidatie of (machts-)misbruik te 
voorkomen. Als iemand vermoedens heeft of op de hoogte is van misbruik, dan meldt hij/zij het 
direct bij een van de leden van het coördinatieteam of bij de bovengenoemde onafhankelijke 
vertrouwenspersoon. 

6. De eindverantwoordelijken van het stadsklooster zijn te allen tijde verplicht actie te 
ondernemen in geval (van het serieuze vermoeden) van misbruik, zeker indien daarbij een 
minderjarige is betrokken of indien er anderszins sprake is van een ongelijke machtsverhouding. 

7. Bewoners en gebruikers van het stadsklooster, met uitzondering van incidentele gasten, zorgen 
voor een zogenaamde Verklaring Omtrent Gedrag.  

8. Bij werving van nieuwe medewerkers, ongeacht of het gaat om medewerkers in loondienst of 
vrijwilligers, wordt nadrukkelijk besproken welke verwachtingen er leven aan de zijde van het 
stadsklooster en dat wordt ondertekening door de nieuwe medewerker gevraagd van de 
gedragscode. Ook wordt de nieuwe medewerker alleen aangesteld indien hij/zij een Verklaring 
Omtrent Gedrag kan overleggen. De ondertekende gedragscode en de Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) worden zorgvuldig bewaard in het dossier van betrokkene. Indien deze VOG om 
acceptabele redenen niet kan worden verkregen wordt van deze reden een aantekening 
gemaakt in het dossier met toestemming en ondertekening door zowel betrokkene als de 
eindverantwoordelijke van het bestuur. 

9. Bewoners en gebruikers zullen aandacht blijven besteden aan het scheppen van een in alle 
opzichten veilig klimaat in huis. Dat kan bijvoorbeeld zijn door het gezamenlijk volgen van een 
training, indien daartoe besloten zou worden door het coördinatieteam. Dit kan niet gevraagd 
worden van incidentele gasten. 

10. De bewoners en gebruikers houden zich aan het beleid, zoals dat is vastgesteld door het 
coördinatieteam ten aanzien van het respecteren van elkaars privacy, o.a. door geen naar 
personen herleidbare teksten, foto’s of ander beeldmateriaal op sociale media publiekelijk te 
maken, zonder de uitdrukkelijke toestemming van betrokkene. 

11. De bewoners en gebruikers houden zich aan het beleid, zoals dat is vastgesteld door het 
coördinatieteam ten aanzien van het omgaan met persoonsgegevens. Dat beleid voldoet aan de 
eisen die gesteld worden door de Algemene Verordening Persoonsgegevens en aan de overige 
bepalingen in deze omgangs- en gedragsregels.  

12. De bewoners en gebruikers van het stadsklooster houden zich aan de afspraken, zoals 
vastgesteld door het coördinatieteam, die bedoeld zijn om de zaken tussen de bewoners 
onderling en bewoners en gebruikers te regelen en zo de gang van zaken in het stadsklooster 
soepel te laten verlopen. 

13. Bij het reserveren van vergaderruimtes of andere ruimtes voor bijeenkomsten worden de 
afspraken, die daarover gemaakt zijn en zijn vastgesteld door het coördinatieteam, zorgvuldig 
nagekomen.  

14. Het stadsklooster is rookvrij. 
15. Incidentele gasten branden geen kaarsen of hebben enige andere vorm van open vuur op hun 

kamer. 
16. De bewoners en gebruikers zijn zich ervan bewust dat er spaarzaam omgegaan moet worden 

met energie en water en dragen maximaal bij aan een zo duurzaam mogelijk gebruik van het 
stadsklooster.  
 

Vastgesteld door het coördinatieteam van Stadsklooster San Damiano. 
 
31 maart 2020 
’s-Hertogenbosch 


