Gedragscode

Al meer dan 70 jaar zet KWF zich in tegen kanker, voor het leven. En met succes. Gelukkig is er in
die jaren veel veranderd. Overlevingspercentages zijn substantieel gestegen. Maar ondertussen krijgen ook steeds meer mensen met de ziekte te maken. Dat vraagt om een nieuwe kijk
op kanker, en dus een nieuwe rol voor KWF. Met haar activiteiten ondersteunt KWF patiënten in
elke fase van het leven. Voor mensen die nog geen kanker hebben, maar ook voor mensen die
niet meer beter worden. Door wetenschappelijk onderzoek te financieren, maken we de doorbraken van morgen mogelijk. We delen kennis en beïnvloeden beleid. Daarbij is onze organisatie
zo opgebouwd dat deze wendbaar kan inspelen op veranderingen in financieringsstromen,
focus van onderzoek en innovatie, en relevante maatschappelijke ontwikkelingen.
De enorme uitdagingen die voor ons liggen kan KWF niet alleen oplossen. Daarom werken we
nationaal en internationaal samen met partijen die dezelfde doelen nastreven en bundelen we
onze krachten om doorbraken te bereiken. Dat kunnen we doen omdat we diep zijn verankerd in
de maatschappij, met 100.000 vrijwilligers en ongeveer 1 miljoen donateurs. We hebben als KWF
hierdoor een grote maatschappelijke rol, zowel naar de buitenwereld, als naar onze
medewerkers, donateurs, vrijwilligers, leveranciers en samenwerkingspartners.

Hoe wij ons gedragen naar de buitenwereld en naar elkaar,
heeft direct invloed op wie we zijn en waar we voor staan.
●

Vastberaden

●

Verbindend

●

Vooruitstrevend

In deze Gedragscode zijn deze drie waarden vertaald naar gewenste gedragsregels.
Deze gedragscode geldt voor iedereen die namens KWF handelt of KWF vertegenwoordigt.
Vrijwilligers en medewerkers worden gevraagd de gedragscode te onderschrijven en zich
in te zetten voor persoonlijke naleving.

Gedragscode
Ik ben betrouwbaar

Ik ben verantwoordelijk

Ik ben eerlijk en transparant bij het
uitvoeren van mijn werkzaamheden
voor KWF. Ik kom mijn afspraken na en
overleg wanneer dat niet lukt. Ik ga
zorgvuldig om met informatie en
privacy gevoelige gegevens waar ik
voor mijn werkzaamheden voor KWF
toegang tot heb. Ik hou vertrouwelijke
informatie vertrouwelijk. Ik breng mijzelf
of anderen niet in verleiding tot het
geven of aannemen van geschenken of
gunsten voor persoonlijk voordeel.

Ik vervul mijn rollen vanuit mijn eigen
verantwoordelijkheid en draag hiermee bij aan het
behalen van de kerndoelen van KWF. Ik ben eerlijk over
de voortgang en de knelpunten bij het uitvoeren van
mijn werkzaamheden voor KWF. Ik ben me bewust van
het feit dat mijn gedragingen, zowel bij de uitvoering
van mijn activiteiten voor KWF als in mijn privéleven, van
invloed kunnen zijn op het imago van KWF. Ik rook niet
wanneer ik KWF vertegenwoordig. Ik ben me ervan
bewust dat KWF afhankelijk is van de middelen die zij
van anderen ontvangt en draag er zorg voor dat ik de
tijd, faciliteiten en middelen van KWF op een efficiënte
wijze gebruik. Ik waak ervoor dat mijn werkzaamheden
bijdragen aan de doelen van KWF als organisatie.

Ik ben respectvol
Ik behandel mijn collega’s en anderen met respect.
Ik respecteer de eigenheid en diversiteit van iedereen.
Ik laat anderen in hun waarde, ook wanneer we het
niet met elkaar eens zijn. Ik praat mét mensen, niet óver
mensen. Ik draag bij aan een veilige en aangename
werksfeer. Dit betekent dat ik niet alleen
verantwoordelijk ben voor het gedrag dat ik vertoon,
maar ook voor het gedrag dat ik van anderen
accepteer. Ik toon en tolereer geen onwenselijk gedrag
zoals pesten, roddelen, agressie, of geweld. Ook zal ik
geen ruimte bieden voor welke vorm van discriminatie
of (seksuele) intimidatie dan ook. Ik luister hierbij naar en
houd rekening met de ander.

Ik ben verbindend
Ik werk samen met mijn collega’s en
bevorder wederzijds begrip. Ik bied
anderen de ruimte om hun inzichten
naar voren te brengen en neem deze
serieus. Ik zeg het wanneer iemand iets
goed doet. Ik draag bij aan het
samenbrengen van mensen,
organisaties en experts om onze
gezamenlijke missie mogelijk te maken.
Ik waardeer de bijdrage van anderen,
ben bereid hen te helpen en feedback
te geven. Ik stel mij positief op en help
mijn collega’s vooruit met eerlijke
verwachtingen.

Ik ben vastberaden
Ik ben gemotiveerd om het verschil te
maken in het leven van iedereen die
met kanker te maken krijgt. Ik pak mijn
rollen op en maak moedige keuzes. Ik
stel het belang van KWF en de doelen
waar ze als organisatie voor staat
hierbij steeds centraal. Mogelijke
conflicterende belangen bespreek ik
tijdig met de juiste personen binnen de
organisatie. Ik ben bereid van mijn
fouten te leren, deel mijn ervaringen en
vraag geregeld feedback.

Ik ben vooruitstrevend
Ik richt me op progressie boven perfectie. Ik neem
initiatief en durf te experimenteren. Ik wil weten wat er
speelt in een leven met kanker en jaag vooruitgang
aan. Ik begrijp dat kanker een complexe ziekte is die
vrijwel altijd heftige emoties oproept. Deze complexiteit
en de urgentie van kanker vraagt om opereren in de
frontlinie van de wetenschap en zorg. Ik begrijp dat
KWF dit doet en hierin vooruitstrevend is.

Samen werken aan een beter leven met en
zonder kanker: daar sta ik iedere dag voor op.

Tegen kanker. Voor het leven.

