Gedragscode Vitale Verbindingen
Doel
Binnen Vitale Verbindingen willen we dat iedereen zich op zijn gemak voelt en met plezier op
zijn/haar eigen niveau onderdeel kan zijn van onze herstelcommunity, ongeacht leeftijd,
sekse, afkomst, religie, huidskleur of andere zaken die onderdeel zijn van onze unieke
identiteit.
Om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt bij onze ontmoetingen en activiteiten,
staan in deze gedragscode regels die we in de praktijk willen naleven en we met anderen
willen delen. Als we zien dat een van onze medewerkers of vrijwilligers (Vitale Verbinders)
zich niet aan deze regels houdt, is het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om diegene
hierop aan te spreken.
Deze gedragscode kan in de loop der tijd veranderen en zich aanpassen indien dat nodig is.
Omdat deze gedragscode voor alle Vitale Verbinders van belang is, leveren deze allen
daarom indien nodig een bijdrage aan de instandhouding van deze regels.
Dit document is bedoeld voor medewerkers, bestuur, vrijwilligers en iedereen buiten Vitale
Verbindingen die wil weten wat ze van ons kunnen verwachten én wat wij van hun
verwachten. Samen maken en onderhouden we de regels; samen maken en onderhouden
we Vitale Verbindingen.
Basisregels

1. We hebben respect voor elkaar en onze omgeving, we staan open voor verschil van
mening.
2. Iedereen mag praten. We respecteren elkaar, ongeacht onze onderlinge verschillen
(diversiteit) en geschillen (verschil van mening en belangen).
3. We gaan vertrouwelijk om met de verhalen die we delen binnen onze bijeenkomsten.
Overig
4. We respecteren de geldende regels in de openbare ruimte. We houden rekening met
andere personen die zich hierin bevinden en stellen onszelf niet boven de geldende regels.
5. We zijn objectief en integer en accepteren de verantwoordelijkheid die we krijgen door
onze beslissingen en acties.
6. Verbaal en fysiek geweld wordt niet getolereerd.
7. We hebben respect voor elkaars eigendommen. We stelen of beschadigen niet en zien er
samen op toe dat eigendommen intact blijven.
8. Samen houden we onze omgeving netjes. Iedereen ruimt zijn/haar eigen rommel op,
zowel binnen of op terrein van de ontmoetingsplekken als buiten in de natuur.
9. Op al onze ontmoetingsplekken houden we ons aan de algemeen geldende regels. Dit
betekent bijvoorbeeld dat we op een verantwoorde manier omgaan met alcohol en drugs.
10. Samen werken we toe naar de community die we willen hebben. Daarom spreken we
elkaar aan op overtredingen van de regels. Wanneer er zaken zijn waarbij actie ondernomen
moet worden, voelen we ons welkom bij de coördinator en de kartrekkers.

Betrokkenen
Naast deze algemene bepalingen vinden we het belangrijk dat elke groep die betrokken is
bij onze community, zich elk op zijn/haar manier thuis kan voelen bij onze ontmoetingen en
activiteiten.
Medewerkers, coaches, trainers en vrijwilligers
-

Plaats de veiligheid en het welzijn van de bezoekers, deelnemers en coachees
bovenaan.
Help bezoekers, deelnemers en coachees om hun potentieel te bereiken - respecteer
het talent.
Geschenken mogen alleen worden aangenomen als deze geen verplichtingen
scheppen.

Coachees en deelnemers
-

Kom je afspraken na en kom op tijd.
Meld je af als je niet kunt komen.
Respecteer de prestaties en inzet van alle deelnemers en betrokkenen.

