Aanvullende gedragscode Vrijwilliger Plus bij Lang Leve Kunst en Naoberschap
Deze gedragscode is een aanvulling op de omgangsvormen die beschreven zijn in het Handboek van de Gruitpoort. Zie gruitpoorthandboek
Als medeweker of vrijwilliger van Lang Leve Kunst voer je soms kunstactiviteiten uit met kwetsbare mensen. Kunstactiviteiten kunnen
allerlei emoties oproepen. Dat geldt voor iedereen, maar zeker voor mensen in speciale levensomstandigheden of die om welke reden dan
ook niet zo stevig in hun schoenen staan. Zij kunnen hevig geraakt worden door betekenisvolle activiteiten, blij of verdrietig, met hun

geloof, met hun angsten of geluk. Van jou verwachten we dat je hier op een integere manier mee om gaat. Dat is niet vrijblijvend, we willen
de kans op machtsmisbruik zo klein mogelijk maken. Daarom vragen we je deze gedragscode met normen en waarden te ondertekenen.
De code is globaal, maar we vertrouwen erop dat het bijdraagt om ook in algemene zin te handelen in de geest van deze gedragscode.
Doel

Met deze gedragscode willen we de kans op machtsmisbruik van mensen in kwetsbare omstandigheden zo klein mogelijk maken. En willen
hiermee bijdragen aan gedeelde normen en waarden over de omgang met kwetsbare mensen.
Bejegening


Je legt uit wie je bent en namens wie je komt.



Je overlegt hoe jullie elkaar aanspreken.



Je houdt gepaste afstand en wordt niet familiair.



Je houdt je aan je woord.




Je stelt je representatief op.
Je kleedt je gepast.

Persoonlijke omgeving en bezittingen



Je bent in de persoonlijke omgeving van iemand en je toont respect voor zijn eigendommen.
Je laat de omgeving zo achter zoals je hem aantrof.

Tegenprestaties



Je neemt geen geld of kado’s aan als tegenprestatie voor de activiteit.

Een eventuele kleine attentie als blijk van waardering, zoals een bos bloemen, is akkoord.

Privacy


Je oordeelt niet over de deelnemer en laat de persoon in zijn waarde.



Je hebt respect voor de privacy van de deelnemer.



Wat besproken wordt, is vertrouwelijk.



Je deelt geen namen van deelnemers met derden.



Je maakt geen foto’s.



Soms vragen we als Gruitpoort om informatie of beeld van een activiteit voor publiciteit te mogen gebruiken. Daarvoor vragen we
toestemming volgens onze AVGrichtlijnen.

Ik heb deze gedragscode gelezen, ik onderschrijf hem en beloof in de geest van deze code te handelen.
Naam
Datum
Handtekening

