Gedragscode Stichting Samenzijn
De gedragscode is een gezamenlijke afspraak voor het gedrag, de houding en het handelen
van elke vrijwilliger en bestuurder. De gedragscode biedt duidelijkheid over het gewenste
gedrag en maakt ook dat je elkaar erop kunt aanspreken. De gedragscode is er ter bevordering
van een gezond en vellig klimaat.
Onze gedragscode is een leidraad voor integer en zorgvuldig handelen.
Missie en visie
Onze missie is het ondersteunen van kwetsbare alleenstaande ouderen. Stichting Samenzijn
zet zich in voor alleenstaande ouderen in de omgeving van Wierden voor wie onvoldoende
zorg en aandacht is vanuit de familie en maatschappij. Het gezamenlijk bestrijden van
eenzaamheid en isolement van met name ouderen door het ontwikkelen en ondersteunen
van tal van activiteiten die bijdragen aan het sociaal activeren van ouderen.
De Stichting ondersteund mobiliteit en (gemeenschappelijke) uitstapjes, en regelt vervoer
voor ouderen om op plaats van bestemming te komen. Als vrijwilliger heeft men de
belangrijke taak om de ouderen weer sociaal te activeren, door op reguliere basis een
bezoek in te plannen. Er kan hierbij gedacht worden aan een dagdeel gezelschap bieden,
een bezoekje aan de markt, een uitstapje of boodschappen doen, maar ook gewoon thuis
aanwezig zijn en bijvoorbeeld een spelletje spelen.
Daarnaast worden er regelmatig gezamenlijke koffie- ochtenden georganiseerd en zullen
diverse activiteiten op touw worden gezet, zodat de ouderen elkaar ook kunnen ontmoeten.
Gedragsafspraken
Gedrag bepaalt wie wij zijn als vrijwilligers en bestuur. Wij accepteren geen ongewenst
gedrag.
Daaronder verstaan we elke vorm van verbaal, non- verbaal of lichamelijk gedrag, waarvan je
weet of zou moeten weten, dat het afbreuk doet aan de waardigheid van ieder persoon.
Wij staan voor menselijk contact
Dat betekent dat ik
 invoelend en betrokken ben
 contact maak en belangstelling toon
 luister en goed kijk
 vragen stel voordat ik een mening vorm
 rekening houd met de wensen en gebruiken van anderen
Wij staan voor continuïteit
Dat betekent dat ik
 aanwezig ben op de afgesproken tijden
 bij verhindering tijdig mijn coördinator inlicht en voor zo mogelijk vervanging zorg
 mij realiseer dat “vrijwillig werk” geen “vrijblijvend werk” is

Wij staan voor vertrouwen
Dat betekent dat ik
 besef dat werken met kwetsbare mensen een grote verantwoordelijkheid is. Ik maak
geen misbruik van deze kwetsbaarheid.
 geen grote cadeaus aanneem van cliënten
 servicegericht, eerlijk en betrouwbaar ben
 vertrouw op de inzet en intentie van mijn collega’s
 de privacy van mijn collega’s, de organisatie, de cliënten en hun partners altijd
bescherm
 zorgvuldig met vertrouwelijke informatie om ga
 zorgvuldig omga met bezittingen van mensen
 niet pin met de betaalpas van de cliënt
 altijd aan betrokkene toestemming vraag voor ik informatie doorgeef
 ongewenste omgangsvormen, (seksuele) intimidatie of agressie afwijs, bespreekbaar
maak en als het nodig is meld bij mijn coördinator
 bij twijfel en dilemma’s overleg met mijn coördinator
Wij staan voor respect
Dat betekent dat ik
 respect heb voor de mensen waarvoor en waarmee ik werk, ik laat de ander in zijn
waarde ook al ben ik het niet met hem of haar eens.
 oog heb voor de inzet van anderen
 verschillen in visie of werkwijze bespreekbaar maak
 eigenheid en diversiteit respecteer
 niet discrimineer op afkomst, geloofsovertuiging, seksuele voorkeur of geslacht
 grenzen in de relatie met mensen bewaak
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