Gedragsreglement
OMGANGSREGELS SAILWISE
SailWise vindt de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijk. Alle bezoekers van onze
accommodaties moeten zich prettig en veilig kunnen voelen. Een voorwaarde daarvoor is dat
men elkaar in zijn/haar waarde laat en met respect behandelt.
We hebben te maken met intieme (zorg-) situaties, 1 op 1 werken, kleine ruimtes
(badkamers/toiletten/slaapvertrekken) en daarnaast zijn de machtsverhoudingen niet altijd
gelijks. Om de bezoekers van onze accommodaties zich prettig en veilig te laten voelen heeft
SailWise omgangsregels opgesteld. Deze gelden op alle accommodaties voor iedereen:
deelnemers, vrijwilligers, groepen en overige bezoekers.
Alle vormen van ongelijkwaardige behandeling, zoals: pesten, machtsmisbruik,
discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of
opmerkingen, of het hiertoe aanzetten zijn ontoelaatbaar. Vanuit deze gedachte zijn
onderstaande omgangsregels geformuleerd:
1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt
gelijkwaardig mee binnen SailWise.
2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
3. Ik val de ander niet lastig.
4. Ik berokken de ander geen schade.
5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van een mogelijke machtspositie.
6. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
7. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
8. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over
iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
9. Als iemand mijn grenzen overschrijdt, mij hindert of op andere wijze lastig valt, dan
maak ik daar direct melding van bij een persoon die ik vertrouw.
10. Als ik vermoedelijk grensoverschrijdend gedrag signaleer, dan maak ik daar direct
melding van bij de bemanning.
Niet alle zaken die een ander kunnen kwetsen kunnen we in regels verwoorden. Dit wil
natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar zou zijn.
Ook wanneer je na afloop van een reis/activiteit het gevoel hebt dat (tijdens de reis/activiteit)
je grenzen zijn overschreden, vragen we je alsnog contact op te nemen met een
medewerker van SailWise. En melding te maken van hetgeen je meegemaakt hebt.
SailWise vraagt alle medewerkers, deelnemers, vrijwilligers, groepen en overige bezoekers
medewerking in het naleven van deze omgangsregels.
Overschrijding van deze gedragsregels kan leiden tot uitsluiting en verwijdering van een
SailWise activiteit en afhankelijk van de aard van overschrijding kunnen vervolgstappen
ondernomen worden.

