Gedragscode Stichting ZIE
ZorgIntensief en Epilepsie

Stichting ZIE staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, integriteit, eerlijkheid
en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze vormen de basis voor de gedragscode,
die binnen onze organisatie wordt gehanteerd.
Doel van ZIE is het behartigen van de belangen van (ouders van) kinderen met een moeilijkinstelbare epilepsie en bijkomende handicaps, levenslang en levensbreed.
Stichting ZIE doet dit op basis van ervaringen van en voor ouders. In de contacten met elkaar
handelen we volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Informatie wordt
vertrouwelijk behandeld en niet met derden gedeeld, tenzij anders afgesproken. Soms is
nader overleg nodig binnen of buiten stichting ZIE, in dat geval wordt informatie anoniem
gedeeld, en alleen na toestemming van betrokkenen.
We hanteren de volgende uitgangspunten:


We zijn ervaringsdeskundigen en geen artsen of behandelaars. We geven geen
medische of psychische adviezen, maar zijn een luisterend oor.



Wij treden niet in de relatie arts-patiënt.

 Seksuele intimidatie, agressie en discriminatie op grond van ras, leeftijd,
levensbeschouwing, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero
of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap worden door stichting ZIE
als vormen van ongewenst gedrag afgewezen.


Stichting ZIE neemt het op zich in het dagelijks handelen en bij het ontwikkelen van
beleid deze vormen van ongewenst gedrag te voorkomen en te bestrijden. De
gedragscode maakt deel uit van het algemeen beleid van stichting ZIE en van de
professionele houding van de contactpersonen.



De gedragscode geldt voor alle contactpersonen en bestuursleden.
stichting ZIE draagt zorg voor bekendmaking van de gedragscode.
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Met het toezicht op de naleving van de bepalingen uit deze gedragscode is het
bestuur van Stichting ZIE belast. Bij het niet naleven van de gedragscode kunnen door
het bestuur (disciplinaire) of passende maatregelen worden getroffen.



In geval van overtreding van de gedragscode kan een ieder dit signaleren en daarvan
melding maken bij het bestuur van Stichting ZIE. Het bestuur draagt zorg voor de
afhandeling.
Met betrekking tot Fondsenwerving onderschrijft stichting ZIE de gedragscode van de
NPCF voor fondsenwerving.



Zo vaak als nodig, maar in ieder geval één keer per drie jaar wordt deze gedragscode
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
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