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Inleiding 
De Stichting Weggeefwinkel Zeist hierna te noemen ”De Stichting” levert vanuit een diepe betrokkenheid en 
kennis betekenisvolle hulp en informatie aan haar doelgroepen. De Stichting voert haar activiteiten uit op 
een maatschappelijk verantwoorde en integere wijze. Haar producten en diensten leveren een bijdrage aan 
de doelstelling van de stichting zoals opgenomen in de oprichtingsstatuten. 
Vanuit deze missie verwezenlijkt de Stichting de doelstellingen enerzijds door middel van de aard en 
kwaliteiten van producten en diensten van de stichting en anderzijds door de professionele wijze waarop de 
stichting functioneert en invulling wordt gegeven aan een goed en professioneel functionerende stichting.  
Zowel van haar bestuurders als van de betrokken vrijwilligers, verder te noemen “vrijwilligers” wordt 
verlangd dat zij op integere, onafhankelijke en betrouwbare wijze hun werkzaamheden uitvoeren. Om deze 
handelwijze kracht bij te zetten, heeft de Stichting deze gedragscode opgesteld. 
 
De Stichting en haar vrijwilligers conformeren zich aan onderstaande principes: 
 
Naleving van wet- en regelgeving 
De Stichting verplicht haar vrijwilligers tot het naleven en het respecteren van de nationaal en internationaal 
geldende wet- en regelgeving. Tegen het handelen in strijd met wet- en regelgeving door haar vrijwilligers, 
zoals corruptie of frauduleus handelen, zal de Stichting optreden. In deze regeling wordt waar relevant 
verwezen naar organisatierichtlijnen. 
 
Zakelijke integriteit 
De Stichting verlangt van haar vrijwilligers dat zij zakelijke en privébelangen strikt scheiden. Bij alle 
activiteiten die vrijwilligers ontplooien binnen het kader van de stichting, dient het stichtingsbelang 
maatgevend te zijn. 
 
Openheid en betrouwbare informatieverstrekking 
De Stichting erkent het belang van een juiste en betrouwbare wijze van in- en externe communicatie over 
haar zakelijke activiteiten. Via onder meer het financieel en het sociaal jaarverslag, de website, 
persberichten en specifieke verzoeken daartoe verstrekt de Stichting de relevante informatie. 
Vertrouwelijke en organisatiegevoelige informatie wordt daarbij uitgesloten. 
De Stichting verlangt van haar vrijwilligers dat zij op een betrouwbare, integere en zorgvuldige wijze 
(financiële) gegevens beheren en daarover rapporteren. 
 
Integriteit media 
De Stichting erkent dat vanuit de diepe betrokkenheid via haar projecten bij de regionale samenlevingen de 
rol van deze projecten en de correspondentie over deze projecten met diverse betrokkenen van eminent 
belang kan zijn. Daarom ziet de Stichting erop toe dat deze activiteiten betrouwbaar, integer en 
maatschappelijk verantwoord worden uitgevoerd. 
 

 



Zorgvuldig beheer van activa  
Vrijwilligers zullen de aan hen toegekende of ter beschikking gestelde materialen, uitrusting, apparatuur en 
andere activa zorgvuldig als “goed huisvader” beheren en gebruiken voor zakelijke doelen. 
 
Respecteren en waarborgen van privacy 
De Stichting zorgt voor een zorgvuldig beheer van privacygevoelige informatie, waaronder databases en 
andere gegevens van klanten (donateurs) en vrijwilligers. Vrijwilligers van de Stichting  wordt in dit verband 
opgedragen te handelen in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacywetgeving. 
 
Omgangsvormen (in- en extern) 
De contacten met donateurs, betrokkenen, geïnteresseerden en vrijwilligers onderling berusten op respect 
voor het individu. Discriminatie op grond van ras, geloof, sekse, seksuele voorkeur, handicap of leeftijd en 
dergelijke wordt niet toegestaan. De Stichting bevordert een vertrouwde werkomgeving zonder 
vooroordelen waarin intimiderend, (seksueel) grensoverschrijdend, agressief of gewelddadig gedrag niet 
wordt getolereerd. 
 
Zorg voor arbeidsomstandigheden en veiligheid 
De Stichting geeft hoge prioriteit aan het zoveel als mogelijk waarborgen van de veiligheid en de gezondheid 
van vrijwilligers en andere in de onderneming werkzame personen alsmede van bezoekers, andere 
aanwezigen en omwonenden. De Stichting verwacht van haar vrijwilligers dat zij zich gedragen conform de 
wet- en regelgeving. Hiertoe worden - in overeenstemming met van toepassing zijnde 
wet- en regelgeving - de arbeidsomstandigheden, waar mogelijk verbeterd teneinde arbeid gerelateerde 
ziekten, ongevallen en arbeidsongeschiktheid te voorkomen en het welzijn van de vrijwilligers te 
bevorderen. 
 
Zorg voor milieu 
De Stichting onderkent haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en hiermee het belang dat gehecht 
moet worden aan de bescherming van de natuurlijke leefomgeving en aan het op evenwichtige wijze 
gebruiken van de haar ten dienste staande natuurlijke hulpbronnen. De Stichting respecteert en handhaaft 
de geldende milieuwetgeving. 
 
Samenleving 
Maatschappelijke betrokkenheid is onlosmakelijk verbonden met de Stichting. Maatschappelijke 
betrokkenheid komt tot uitdrukking in het aanbieden van een  ontmoetingsplaats, hergebruik van 
materialen en ruimte bieden voor leerwerkplaatsen. 
 
 


