
Gedragscode De Mediaclub 
 
 
 
 
 

 
De gedragscode voor cliënten en medewerkers van de Mediaclub 
  
 
In het onderstaande kader staan de gedragsregels in het kort samengevat en omschreven. Op de 
volgende pagina’s staan de regels een voor een uitgewerkt.  
 
Respect voor elkaar is het algemeen uitgangspunt waarop onze gedragsregels zijn gebaseerd.  
 
1. Overlast ; Je mag geen overlast veroorzaken voor anderen. Zodra cliënten/medewerkers dit bij 
elkaar constateren wordt hier melding van gemaakt bij een van de leidinggevenden, de directeur of de 
manager van de Mediaclub. Alle cliënten/medewerkers houden zich aan de opgestelde huisregels die 
in het gebouw aanwezig zijn. 
 
2. Geweld ; Geweld en agressief gedrag wordt niet getolereerd op de Mediaclub. 
Je mag een ander niet hinderen, intimideren, verbaal/non-verbaal bedreigen, afpersen of 
mishandelen. Ook uitingen van racisme worden niet geaccepteerd. 
 
3. Discriminatie  
Je mag anderen niet belachelijk maken, uitschelden of achterstellen op grond van afkomst, geloof, 
geslacht, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding.  
 
4. Ongewenste intimiteiten  
Je mag op de Mediaclub geen seksueel getinte opmerkingen plaatsen of gebaren en aanrakingen of 
pressie van seksuele aard gebruiken.  
 
5. Gevaarlijke voorwerpen en verboden wapens  
Je mag geen gevaarlijke voorwerpen en/of verboden wapens bij u dragen. Als deze worden ontdekt, 
worden ze in beslag genomen en kan u de toegang tot de Mediaclub per direct worden ontzegt.  
 
6. Diefstal en vandalisme  
Je mag niet stelen en geen eigendommen van anderen vernielen. Bij diefstal en vandalisme wordt 
aangifte gedaan bij de politie. De kosten worden verhaald op de dader.  
 
7. Alcohol en drugs ;  
Je mag bij ons op de Mediaclub geen alcohol en geen drugs gebruiken. Ook niet rondom het gebouw. 
Dit om overlast van andere cliënten/medewerkers en in de omgeving te voorkomen. Ook het gebruik 
van energie drankjes zien wij graag in beperkte mate. 
 
 
 
Deze gedragscode wordt bij aanvang doorgenomen en ondertekend door de client/medewerker van 
de Mediaclub. Hiermee verklaart hij/zij akkoord te gaan met deze gedragscode. 
 
 
Datum ondertekening; 
 
 
Handtekening cliënten/medewerker: 
 

 


