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Gedragscode rondom aannemen giften 
 
Inleiding 
 
Woonzorgcentrum St. Franciscus vervult een dienstverlenende rol in de zorgsector. Naar 
haar medewerkers vervult St. Franciscus de rol van werkgever. Die rol kan slechts optimaal 
vervuld worden als bij iedereen het vertrouwen bestaat dat binnen de organisatie 
professionaliteit en integriteit de normen zijn. 
 
De - afhankelijke - interactie tussen medewerker en cliënt doet zich met name voor in 
De intramurale of extramurale zorg, maar kan zich ook op andere niveaus afspelen 
(restaurant of leidinggevende of bestuur). Het is dan ook goed dat er duidelijke afspraken 
bestaan hoe om te gaan met het aannemen van giften. Deze afspraken dienen om een 
balans te vinden tussen de regels en de zogenaamde grijze gebieden, die niet goed in regels 
zijn te vangen. Er zijn altijd situaties die niet volledig en volgens vaststaande regels zijn op te 
lossen. 
 
De voorgestelde regeling bevat daarom de concrete regels voor het aannemen en aanbieden 
van giften. Regels die als doel hebben om op integere wijze om te gaan met cliënten en 
zakelijke partners en daarbij afhankelijkheid en belangenverstrengeling te voorkomen. Deze 
regeling kan beschouwd worden als onderdeel van een eventueel nog op een later moment 
op te stellen Gedragscode voor St. Franciscus. 
 
De regels gelden voor elke medewerker, die een arbeidsovereenkomst heeft met St. 
Franciscus, leidinggevend en niet-leidinggevend, zowel in vaste als tijdelijke dienst, evenals 
voor medewerkers die zijn gedetacheerd of op uitzendbasis werken, vrijwilligers en 
stagiaires. Tot slot gelden de regels ook voor leden van de Raad van Toezicht. Indien verder 
in dit document naar regels voor medewerkers wordt verwezen wordt er gedoeld op alle 
hiervoor genoemde betrokkenen. 
 
Richtlijnen 
 
Sommige bewoners of hun familieleden willen het verplegend personeel of andere 
personeelsleden wel eens met een aardigheidje bedanken voor hun inzet. Dat is een prima 
manier om de erkentelijkheid voor het personeel uit te drukken. Maar als de cadeaus groter 
worden en er ook geld wordt gegeven, dan dreigen er gevaren, die we graag willen 
vermijden. Het zou bijvoorbeeld denkbaar zijn dat bewoners met veel geld een 
voorkeursbehandeling zouden krijgen. Dat mag natuurlijk niet gebeuren, want alle bewoners 
hebben recht op een gelijke behandeling. Giften en geschenken kunnen ongewenste en 
verkeerde verwachtingen scheppen. 
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Een medewerker mag in sommige gevallen iets accepteren, zolang relatiegeschenken deel 
uit blijven maken van een gebruikelijk maatschappelijk verschijnsel zoals een fooi in een 
restaurant. Enkele voorbeelden: 

 Een medewerker van St. Franciscus mag een geschenk met een maximale waarde tot 
€ 50,= aannemen. Te denken valt aan een bos bloemen, doosje bonbons of een 
traktatie. 

 Het individueel aannemen van geld is verboden. Giften boven de € 50,= mogen alleen 
worden aangenomen indien het ten goede komt aan de betreffende afdeling. 

 Er worden geen diensten en goederen van leveranciers geaccepteerd tenzij het een 
kleine gadget of iets dergelijks betreft. 

 
Er moet altijd worden voorkomen dat het aanvaarden van geschenken, uitnodigingen en 
aanbiedingen de positie van de medewerker of die van de organisatie beïnvloedt of dat zelfs 
de schijn van beïnvloeding ontstaat. Het is niet toegestaan om geschenken op het privéadres 
te ontvangen. De medewerker meldt aan zijn leidinggevende wanneer hij een geschenk of 
gift ten behoeve van de afdeling, uitnodiging of aanbieding ontvangt. 
 
Erfenissen of grote schenkingen die aan de stichting als geheel worden gedaan komen in 
principe niet of nauwelijks voor. Als de stichting een gift wordt aangeboden wordt deze 
enkel geaccepteerd of geweigerd nadat de bestuurder de aard en omvang van de gift in 
overleg met de Raad van Toezicht heeft beoordeeld. Hoe en op welke naam (Stichting) de 
gift al dan niet wordt ontvangen wordt tegelijk in deze beoordeling meegenomen. 
 
Overtreding van de richtlijnen 
 
Wanneer meldingen binnenkomen met betrekking tot overtreding van de regels, wordt een 
onderzoek ingesteld. Gegeven de omstandigheden van de situatie, kan St. Franciscus 
overgaan tot het opleggen van een passende sanctie. Dit kan zijn in de vorm van een 
aantekening of een berisping in het dossier. Consequenties hiervan kunnen uiteindelijk zijn: 
ontslag, en bij zwaarwegende handelingen die in strijd zijn met de wet, de melding van een 
delict bij de politie. 
 
 


