
 
Omgangsregels Leven in Zuidwest 
 

Het is onze op de Bijbel gefundeerde wens dat iedereen die werkt of aanklopt bij onze organisatie 

zich prettig, veilig en gerespecteerd voelt. Hiervoor is het belangrijk om met elkaar afspraken te 

maken over de manier van omgaan met elkaar. Deze omgangsregels gelden dan ook voor alle gasten 

en medewerkers van Leven in Zuidwest.  

Zo willen wij met elkaar omgaan: 

- Ik behandel anderen steeds zoals ik wil dat anderen mij behandelen 

- Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is. Ik discrimineer niet. Iedereen telt mee 

binnen de organisatie. 

- Ik respecteer de privacy en grenzen van anderen. Ik stel geen ongepaste vragen en maak 

geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijke leven.  

- Ik ben gastvrij maar ik kom niet ongewenst dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar 

wil aan.  

- Ik houd rekening met de levens-, geloofs- en politieke overtuiging en culturele achtergrond 

van de ander.  

- Ik houd rekening met de leeftijd, sekse, vermogens en beperkingen van de ander.  

- Ik geef positieve aandacht aan de ander. Ik geef geen uiting aan opvattingen, grappen en 

toespelingen over persoonlijke kenmerken  van mensen of hun cultuur.  

- Ik val de ander niet lastig. 

- Ik bedreig niet. 

- Ik ben betrouwbaar 

- Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld en ik bedreig de ander niet. 

- Ik negeer de ander niet.  

- Ik scheld de ander niet uit en gebruik geen vernederende of aanstootgevende taal.  

- Ik geef complimenten  en ik doe niet mee aan pesten, uitlachten en roddelen.  

- Als iemand mij hindert vraag ik hem of haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik 

een ander om hulp. 

- Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden. 

 

Deze omgangsregels zijn op 01-03-2022 vastgesteld door de Besturen van Leven in Zuidwest en Leven 

in Zuidwest – Maatschappelijk  


