Ethische en Gedragscode
De School voor Transitie wil graag transparant zijn in haar ethiek en de grondbeginselen
van het gedrag van de eigen medewerkers en van hen met wie zij samenwerkt.
Het hart van De School voor Transitie - en daarmee de basis onder ons werk,
de ontmoetingen die wij voorstaan en de bijdragen die wij willen leveren bestaat uit de thema’s op de Transitiecirkel.
De School voor Transitie wil er zijn voor mensen die
vorm willen geven aan werkelijke verandering.
Wij geloven dat de ontwikkeling van medewerkers,
leiderschap en organisaties tot stand komt in de
verbinding tussen mensen onderling. Daarom hecht
De School voor Transitie eraan deze bestaansredenen helder en eenduidig naar voren te
brengen. Achtereenvolgens komen in het hiernavolgende onze basiswaarden, de gedragscode en
de concrete uitwerking daarvan aan bod.

BASISWAARDEN
Liefde | Elk mens is uniek en van toegevoegde
waarde, ongeacht zijn geslacht, positie, overtuiging,
afkomst, gezondheid of geaardheid.
Autonomie | Elk mens heeft de vrijheid om,
ongeacht de omstandigheden, zijn eigen keuzes te
maken en hiermee zijn toekomst vorm te geven.
Hierbij heeft hij de verantwoordelijkheid om
rekening te houden met de vrijheid van hemzelf en
anderen.
Balans | Elk mens heeft het recht op fysieke,
emotionele, mentale en spirituele stabiliteit en
groei.
Bedding | Elk mens heeft recht op een veilige
omgeving van waaruit hij tot ontwikkeling kan
komen.
Leiderschap | Elk mens is geroepen om leiderschap
te nemen en zichzelf in een context te plaatsen van
waaruit hij in autonomie zijn bron aanboort en zijn
leven richting geeft.
Zo creëert hij in verbinding inspiratie voor hemzelf
en anderen en geeft hij vorm aan zijn diepste
bestemming.

GEDRAGINGEN
De gedragscode is gebaseerd op onze basiswaarden en ethische principes. De code voorziet in onze behoefte
te weten hoe we ethisch kunnen handelen. Het is een gemeenschappelijk kader dat richting geeft aan ons
gedrag en ons helpt het juiste te doen. We steunen elkaar daarin en werken samen op alle vlakken.
De gedragscode kent zeven elementen, die hieronder zijn uitgewerkt in concrete gedragingen:
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Caring
Daring
Integriteit
Dialoog
Transparantie
Plezier
Vertrouwelijkheid
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Caring
Wij heten de ander en onszelf welkom in ieder
contact en we nemen ter afronding van ieder
contact bewust afscheid.
Wij zijn nieuwsgierig naar wat belangrijk is
voor de ander en zijn bereid ons eigen oordeel
uit te stellen.
Wij helpen de ander vanuit veiligheid en
vertrouwen te groeien op manieren die het
beste in hem naar boven halen.
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Daring
Wij innoveren, experimenteren en nemen
risico en nodigen ook anderen daartoe uit.
Wij erkennen fouten en de pijn die dit
meebrengt, brengen dit in dialoog om te leren
en ontwikkelen en nodigen ook anderen
daartoe uit.
Integriteit
Wij spreken ons uit over en handelen naar wat
wij juist achten, ook als wij dit moeilijk vinden.
Wij verwachten en leveren resultaten van de
hoogste kwaliteit die wij kunnen bieden.
Wij doen het goede, ook als niemand kijkt.
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Dialoog
Wij zijn in ieder contact bereid te zoeken naar
een grotere waarheid dan die wij kennen.
Daarom zijn wij nieuwsgierig en bereid ons
kwetsbaar en empathisch op te stellen.
Wij zijn bereid om ‘de vis op tafel’ te leggen.
Dat wil zeggen dat wij de zaken die potentieel
een verbinding in de weg staan in contact
brengen.
Wij zijn bereid conflicten aan te gaan vanuit
de overtuiging dat dit leidt tot groei.
Wij geven en vragen actief feedback die
gericht is op groei.
Transparantie
Wij zijn bereid om gevraagd en ongevraagd
verantwoording af te leggen voor de, in onze
professionaliteit, gemaakte keuzes.
Wij zijn actief in gesprek over onze basiswaarden en ethiek.
Wij nemen de verantwoordelijkheid om onze
zorgen te uiten op een eerlijke en
professionele manier. Daarbij dragen wij er
actief aan bij dat elk perspectief ruimte krijgt.
Plezier
Wij werken samen en delen relaties, ideeën
en kennis.
Ons werk is erop gericht een sfeer van
speelsheid, ontspanning en leren te
bevorderen.
Vertrouwelijkheid
Wij respecteren alle geldende wetten en
regels ten aanzien van privacy, vertrouwelijkheid en persoonsgegevens.
Wij zijn in staat om de vertrouwelijkheid van
informatie die ons in de uitoefening van ons
ambacht ter beschikking komt te waarborgen.
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