
 

 

GEDRAGSCODE – COMFORT HOME LOGEEROPVANG 
 

Het doel van deze gedragscode is dat iedereen, logeeropvang-ouder, jongere of iemand anders in de ruimste zin des woord betrokken is 
zich veilig kan voelen en geen belemmering zal hebben binnen de logeeropvang. De logeeropvang-ouder en jongeren dienen zich te 
gedragen volgens deze gedragscode. Dit geldt voor alle activiteiten en vormen van dienstverlening die worden aangeboden binnen en 
buiten de muren van ‘Comfort Home Logeeropvang’. 
 
1. Een ieder gaat op een respectvolle manier met elkaar om en houdt rekening met hem of haar. Comfort Home Logeeropvang tolereert 
geen enkele vorm van seksuele intimidatie, agressie, geweld, uitdagingen, discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, 
godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of genderidentiteit, burgerlijke staat of elk ander ongewenst 
gedrag. Comfort Home Logeeropvang accepteert geen agressieve gedragingen jegens hen of andere jongeren. Bij constatering van 
bovengenoemde wordt de jongere gewaarschuwd. Bij herhaaldelijk vertonen van bovengenoemde wordt het verblijf binnen Comfort 
Home Logeeropvang direct beëindigd. Misstanden ten aanzien van bovengenoemde worden te allen tijde gerapporteerd aan de leefgroep 
en/of gezinsouders. 
2. Het gebruik van alcohol, drugs en roken is tijdens het verblijf in de opvang door Comfort Home Logeeropvang niet toegestaan. Bij 
constatering van het nuttigen van alcohol, drugs en roken wordt het verblijf binnen de opvang van Comfort Home Logeeropvang direct 
beëindigd. Het gebruik van alcohol, drugs en roken zal worden gerapporteerd aan de leefgroep en/of gezinsouders. 
3. Bedtijden zijn afgesproken met de leefgroep/gezinshuisouder en zijn conform de landelijk gehanteerde bedtijden. Bij het naar bed gaan 
worden alle apparaten zoals telefoon, tablet, laptop, smartwatch, spelcomputers ect. die de nachtrust kunnen verstoren in de woonkamer 
op tafel gelegd. Wegens gezondheidsredenen is het hebben van apparaten zoals hierboven genoemd in de slaapkamer tijdens de uren dat 
een jongere hoort te slapen niet toegestaan. Indien een jongere of leefgroep/gezinsouder hiermee niet akkoord gaat is een jongere niet 
langer welkom in onze logeeropvang. 
4. Tijdens het verblijf kunnen jongeren gebruik aken van een gastaccount van het wifi-netwerk. Het is niet toegestaan om seksueel getinte 
websites te bezoeken, misbruik te maken van het wifi-netwerk en spullen via het gastnetwerk te bestellen. Gebruik wordt gecontroleerd 
en misbruik wordt aangepakt en gecommuniceerd met de leeftgroep/gezinsouder. Gevolg is dat een jongere geen of beperkt toegang 
krijgt tot het wifi-netwerk of kan ervoor zorgen dat een jongere niet langer welkom is in onze opvang.  
5. Een ieder gaat op een respectvolle manier om met eigendommen van elkaar en gaan met alle zorgvuldigheid om met eigendommen 
van een ander. 
6. Tijdens het verblijf in de logeeropvang zijn er kledingvoorschriften waaraan een ieder dient te voldoen. Hoewel de kledingkeuze vrij is 
mag deze niet aanstootgevend zijn (denk hierbij aan te korte broeken of rokjes of laag uitgesneden kleding). 
7. Diefstal is te allen tijde niet toegestaan. Jongeren zijn door deze handeling niet langer welkom binnen onze opvangmogelijkheden en 
worden direct opgehaald. Tevens wordt aangifte bij de politie van diefstal gedaan. Consequenties die uit deze daden voortvloeien zijn voor 
rekening van de jongeren 
8. Mocht een jongeren doen besluiten weg te lopen uit onze opvang dan respecteren wij deze keuze. Consequenties die uit deze daden 
voortvloeien zijn voor rekening van de jongeren. Omdat wij de rust en veiligheid binnen onze opvang voor de andere jongeren willen 
garanderen is de weggelopen jongere niet langer welkom binnen onze opvang. Indien een jongere is weggelopen wordt direct de 
leefgroep/gezinsouder op de hoogte gesteld en daar waar nodig de politie.  
9. Persoonlijke informatie die een jongere kan schaden in de omgang met derden of die in strijd zijn met de privacywetgeving dienen 
geheim te worden gehouden. Het plaatsen van foto’s en filmpjes op social media of op www.comforthomelogeeropvang.nl is alleen 
toegestaan wanneer een jongere onherkenbaar in beeld is en wordt na toestemming geplaatst. 
10. Jongeren worden gestimuleerd om buiten te spelen waarbij zij de mogelijkheid hebben om buiten ons zicht te kunnen spelen eventueel 
met buurtkinderen. Uiteraard gebeurt dit op een gefaseerde basis en wordt aangepast na gelang een jongere hiermee om kan gaan. 
Afspraken worden gemaakt over wat de jongere gaat doen, met wie, waar in de omgeving zij naar toe gaan en er dient een tijdsafspraak 
te worden gemaakt. Dit wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Bij het niet houden aan de afspraken wordt de bewegingsvrijheid 
ingeperkt. 
11. Comfort Home Logeeropvang hecht grote aarden aan de manier waarop jongeren hun verblijf beleven. Jongeren mogen binnen de 
opvang hun mening geven mits het op een respectvolle manier gaat. Tijdens het eten of bij het wegbrengen van de jongeren terug naar 
de instelling/gezinshuis wordt het verblijf geëvalueerd. Eventueel worden er afspraken voor het eerstvolgende verblijf gemaakt. 
 
Comfort Home Logeeropvang streeft er naar een veilig, gestructureerd verblijf te bieden in huiselijke sfeer.  


