Gedragscode Stichting St Francis Hospital Medical Support Group
Datum:

20 juni 2020

Onderwerp:

Model Gedragscode

Stichting St Francis Hospital Medical Support Group zet zich in voor de preventieve en
curatieve gezondheidszorg in het Katete district, Zambia. Om dat te doen ondersteunen we
het St Francis’ Hospital. Ons gedrag is in overeenstemming met de doelen en waarden van
onze organisatie. Onze bestuursleden, vrijwilligers en/of medewerkers/adviseurs volgen
vanzelfsprekend de volgende gedragsregels:
Geen machtsmisbruik
• We zorgen voor een fijne en veilige (werk)omgeving, waar we anderen respecteren, en
niet discrimineren op basis van nationaliteit, huidskleur, sekse, seksuele voorkeur, religie,
leeftijd,
• We gebruiken onze positie niet om door de ander ongewenst gedrag (zoals seksuele
gunsten) af te dwingen,
Geen financiële schendingen
• We stelen en frauderen niet,
• We verspillen de middelen die we tot onze beschikking hebben niet,
• We maken geen misbruik van de middelen of goederen die we tot onze beschikking
hebben,
• We accepteren geen corruptie of chantage.
Geen interpersoonlijke schendingen
• We overschrijden de fysieke en emotionele grenzen van anderen niet, door bijvoorbeeld
ongewenste aanrakingen, duwen, knijpen, of zelfs fysieke of seksuele intimidatie,
• We uiten geen valse beschuldigingen,
Naam niet schaden
• We gedragen ons professioneel en respectvol in onze contacten met donoren, collega’s,
(project)partners en projectdeelnemers,
• We voorkomen belangenverstrengeling, of conflicterende belangen tussen ons werk en
onze andere activiteiten,
• We accepteren geen giften of diensten van mensen, organisaties of bedrijven die een
belang hebben bij samenwerking met onze stichting.
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H1ANDHAVEN
Een gedragscode op zich voorkomt geen integriteitsproblemen. De normen, waarden en
afspraken moeten op verschillende manieren in de organisatie ingebed worden. Dat doen we
bijvoorbeeld door:
•
•
•

Nieuwe bestuursleden en vrijwilligers aan te nemen die passen binnen de organisatie.
De code met enige regelmaat te bespreken: zijn de regels nog up-to-date? Welke
dilemma’s spelen er?
Grensoverschrijdend gedrag niet onbestraft te laten.

Reflectie
Bij iedere melding wordt besproken of er voldoende is gedaan om het probleem te
voorkomen en wat er gedaan kan worden om herhaling te voorkomen.
Communicatie
Bij aanzienlijke schendingen van de gedragscode moeten belanghebbenden bij de organisatie
geïnformeerd worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om verduistering van aanzienlijke
bedragen in projecten of binnen het team. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld relevante
partnerorganisaties of donateurs.
Het integriteitsbeleid is te downloaden via onze website www.stfrancishospital-msg.nl
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