Gedragsregels
Walking Wheels is een stichting waaraan mensen in verschillende rollen verbonden
zijn. Hierbij kan gedacht worden aan vrijwilligers, instructeurs, dansers e.d.
Bij Walking Wheels speelt gezelligheid een belangrijke rol. Daarom is het ook
belangrijk dat iedereen 'normaal' met elkaar omgaat. Om nog eens te onderschrijven
wat wij hierin van belang vinden en zo te zorgen voor een sfeer waarbij iedereen
zich veilig en prettig voelt hebben wij enkele gedragsregels opgesteld waaraan ieder die zich
verbindt aan Walking Wheels zich moet houden.
Omgangsregels onderling:
– Essentieel is respect voor anderen. Iedereen dient behoorlijk taalgebruik te gebruiken
tegen anderen. Fysiek of verbaal geweld zijn uit den boze evenals pesten of beledigen.
– Ieder heeft respect voor de eigendommen van anderen.
– Volg aanwijzingen van (vrijwillige) medewerkers op.
– Ieder onthoudt zich van seksueel grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van een
ander, zowel in woord als daad.
– Overige geldende regels (zoals bijvoorbeeld die van de accommodatie) dienen in acht
genomen te worden.
– Heb tijdens wedstrijden ook respect voor de tegenstanders.
– Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag.
Gedragsregels vrijwillige medewerkers en instructeurs:
– De medewerker dient te zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de deelnemer
zich veilig en gerespecteerd voelt.
– De medewerker bejegend de deelnemer niet op een wijze die zijn waardigheid aantast.
– De medewerker (in deze hoedanigheid) dringt niet verder door in het privéleven van
de deelnemer dan noodzakelijk is.
– De medewerker onthoudt zich van elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag
ten opzichte van de deelnemer zowel in woord als daad. Dit houdt tevens in dat de
medewerker de deelnemer niet op zodanige wijze mag aanraken dat dit redelijkerwijs
als seksueel of erotisch van aard ervaren kan worden.
– De medewerker heeft de plicht de deelnemer naar vermogen te beschermen tegen
vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Tevens zal de medewerker er actief op toe zien dat de gedragscode wordt nageleefd.
– De medewerker krijgt of geeft geen (im)materiele vergoedingen die niet in rede zijn.
Vertrouwenspersoon:
Danny Castien. Telefoon 06 4287 2221 e-mail Danny@walkingwheels.nl
Informatie met Danny besproken blijft vertrouwelijk en wordt dus niet met anderen gedeeld!
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