Procedure bij agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare feiten
Fivelstee is wettelijk verplicht calamiteiten of seksueel misbruik zo snel mogelijk aan de Inspectie
voor de Gezondheidszorg te melden (zie www.igz.nl). De betrokkene of de betrokkenen worden
voordat deze melding plaatsvindt door ons geïnformeerd. Fivelstee dient voor deze melding een
rapportage op te stellen.
Mocht er sprake zijn van een ongewenste/strafbare situatie of handeling (diefstal, seksuele, agressie,
ongewenste intimiteiten enz.) dan wordt de volgende procedure gevolgd.
De zorgboer(in) neemt contact op met de ouders/verzorgers of verantwoordelijken en verzamelt met
de betrokkene(n) gegevens over het incident en zet deze op papier voor een latere rapportage.
Procedure
Als één van bovenstaande overtredingen plaatsvindt dan:

1. Krijgt de betrokkene een waarschuwing en volgt er een gesprek (al dan niet met een familielid
of begeleider).
Mede afhankelijk van de aard van de overtreding wordt bepaald hoe de betrokkene iets kan
doen om zijn of haar gedrag goed te maken. Vervolgens wordt uitgelegd wat de
vervolgprocedure is wanneer hij of zij nogmaals in de fout gaat.
2. Wanneer de betrokkene nog een keer de fout in gaat krijgt hij of zij een gele kaart.
Op deze gele kaart staat de datum en het gepleegde feit vermeld. De familie en begeleiders
worden hier mondeling en schriftelijk van op de hoogte gesteld.
Mede afhankelijk van de aard van de overtreding wordt voor een tweede keer bepaald hoe
de deelnemer iets kan doen om het gedrag goed te maken. Vervolgens wordt de
vervolgprocedure uitgelegd op het moment dat de betrokkene nogmaals de fout in gaat.
3. Als de betrokkene nu nogmaals in de fout gaat, krijgt hij of zij per direct een rode kaart en
wordt de samenwerking beëindigd.
De zorgboer houdt zich het recht voor, om bij een zwaar vergrijp of voorval de stappen 1 en 2 over te
slaan om een gevoel van veiligheid en onderling vertrouwen op de boerderij te waarborgen. De
samenwerkingsovereenkomst wordt dan per direct beëindigd.

Bij bovengenoemde vergrijpen of voorvallen kan er sprake zijn van de wenselijkheid van of noodzaak
tot aangifte. De zorgboer treedt hierover te allen tijde in overleg met het cliëntsysteem, maar neemt
uiteindelijk de beslissing tot het al dan niet doen van aangifte.

