
VKS ETHISCHE CODE 
De zorgorganisatie en personeel van woningen die gecertificeerd zijn als zijnde aan de VKS-normen, waarderen en respecteren elke bewoner 
en stellen de sterke punten en behoeften van elk individu voorop bij alle besluitvorming. Om aan deze verplichting te voldoen, houden we 
ons aan de volgende principes: 
 
1. Beoordeel de sterke punten en behoeften van elke potentiële bewoner en bepaal of het ondersteuningsniveau dat binnen de woning 
beschikbaar is, passend is. Biedt de bewoners hulp met passende verwijzingen. 
2. Waardeer diversiteit en non-discriminatie. 
3. Zorg voor een veilige, huiselijke omgeving die voldoet aan de VKS-normen. 
4. Handhaaf een alcohol- en drugsvrije (zero-tolerance) omgeving.  
5. Respecteer de rechten van individuen om hun herstelpaden te kiezen binnen de parameters die zijn gedefinieerd door het safehouse. 
6. Bescherm de privacy, vertrouwelijkheid en persoonlijke rechten van elke bewoner. 
7. Zorg voor consistente en uniform toegepaste regels. 
8. Zorg voor de gezondheid, veiligheid en het welzijn van elke bewoner. 
9. Spreek elke bewoner in alle situaties eerlijk aan. 
10. Moedig bewoners aan om relaties te onderhouden met professionals, herstel-ondersteunende dienstverleners en bondgenoten. 
11. Neem passende maatregelen om intimidatie, pesterijen, seksuele intimidatie en/of anderszins bedreigend gedrag van bewoners, 
personeel en bezoekers in de woning te stoppen. 
12. Onderneem passende maatregelen om vergelding, intimidatie of eventuele negatieve gevolgen die kunnen optreden als gevolg van een 
klacht te stoppen. 
13. Zorg voor consistente, eerlijke praktijken voor drugstests die het herstel van de bewoners en de gezondheid en veiligheid van de 
herstelomgeving bevorderen. 
14. Zorg voor een omgeving waarin de herstelbehoeften van elke bewoner de belangrijkste factoren zijn bij alle besluitvorming. 
15. Promoot de woning met marketing of reclame die wordt ondersteund door nauwkeurige, open en eerlijke claims. 
16. Betrek waar wenselijk familieleden en naasten in het herstelplan van de bewoner. 
17. Zorg voor transparantie bij operationele en financiële beslissingen. 
18. De organisatie voert een non-profit beleid en de directie en management houden zich aan de Wet normering topinkomens. 
19. Handhaaf duidelijke persoonlijke en professionele grenzen. 
20. Opereren binnen de reikwijdte van de dienst en binnen de professionele opleiding en referenties. 
21. Handhaaf een omgeving die de rust en veiligheid van de omliggende wijk en de gemeenschap in het algemeen bevordert. 
 
De Ethische Code moet worden gelezen en ondertekend door iedereen die betrokken is bij de exploitatie van een safehouse: exploitanten 
van safehouses, management, personeel en vrijwilligers. 
 
Personen die onderworpen zijn aan deze code zijn verplicht om onethische praktijken te melden volgens de rapporteringsregels die door de 
aangesloten onderneming zijn opgesteld. 
 
Door hieronder te ondertekenen, bevestig ik dat ik deze Ethische Code heb gelezen, begrijp en ermee instem me te houden.  
 
 
Naam (print):        Datum:  
 
Handtekening:  
 
Safehouse:        VKS-aangeslotene:  
 
 

 
 


