
  
GEDRAGSCODE | VERSIE 2 | SEPTEMBER 2021 0 

 

Stichting Future Face Gedragscode 
 

INLEIDING 

Het imago en succes van stichting Future Face is in grote mate afhankelijk van het gedrag 
van medewerkers, vrijwilligers, partners en ambassadeurs. Wij streven naar een zo groot 
mogelijke impact voor jongeren in Nederland en Europa, met ambities wereldwijd.  

In ons handelen willen we een voorbeeld zijn en jongeren inspireren iedere dag weer 
proberen een beste versie van zichzelf te worden. Deze gedragscode gaat over de manier 
waarop wij met elkaar, en met de mensen waarmee wij samenwerken, om willen gaan. Wij 
willen integer, respectvol en transparant zijn. En wij streven naar een veilige omgeving voor 
iedereen die zich voor Future Face inzet of met Future Face te maken heeft.  

Deze gedragscode geldt voor iedereen die namens of voor Future Face handelt. Daarom 
vragen wij alle vrijwilligers, medewerkers, partners en ambassadeurs het volgende te 
onderschrijven en zich in te zetten voor de persoonlijke naleving en het aanspreken van 
collega’s op deze Gedragscode.  

DE GEDRAGSCODE 

Kernwaarden 

Betrokkenheid:  
Future Face verwacht van eenieder die meedoet, op welke wijze dan ook, dat die zich 
verbonden voelt met de missie, visie, kernwaarden en doelen van de organisatie. Je hebt 
wat je noemt “hart voor de zaak”.  
 
Inspirerend:  
Future Face verwacht van eenieder die meedoet, op welke wijze dan ook, dat die bezieling 
en creativiteit brengt in de activiteiten van de organisatie. Je bent actiegericht, enthousiast 
en vindt het fijn om anderen te inspireren en ook zelf te worden geïnspireerd.  
 
Verbinding:  
Future Face verwacht van eenieder die meedoet, op welke wijze dan ook, dat die open 
staat voor verbinding met anderen. Je wilt je gezien, gehoord en gewaardeerd voelen én 
kunnen geven en ontvangen zonder oordeel. Ook de ander wil je echt zien, horen en 
waarderen, waardoor beiden steun en kracht kunnen ontlenen aan de relatie. 
 
Ontmoeten:  
Future Face verwacht van eenieder die meedoet, op welke wijze dan ook, dat die zichzelf 
en de ander oprecht wil ontmoeten. Je hebt oprecht belangstelling voor de ander, vanuit de 
intentie om je eigen en elkaars leven te verrijken. 
 
Vertrouwen:  
Future Face verwacht van eenieder die meedoet, op welke wijze dan ook, dat die eerlijk en 
oprecht is, de grenzen van de ander respecteert én de eigen grenzen ook duidelijk 
aangeeft. Hierdoor weet iedereen waar die aan toe is en is er een goede basis om samen te 
zijn en samen te werken.  
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Waarden Future Face 

Ik omarm de volgende waarden van Future Face: 

1. Iedereen wordt gezien, doet mee en hoort erbij;  
2. Respect hebben voor jezelf en de ander; 
3. Samenwerken loont; 
4. Kunnen incasseren helpt je vooruit; 
5. Fouten maken mag: zonder fouten leer je ook niet, ontdek je de grenzen niet en 

verleg je ze ook niet; 
6. Blijf niet hangen in fouten van jezelf of de ander, focus je op de volgende “actie” en 

maak het goed; 
7. Iedereen verdient ten minste een 2e kans; 
8. Vertrouwen geven en krijgen; 
9. Oprechte interesse hebben in elkaar; 
10. Elkaar op een respectvolle en positieve wijze benaderen en aanspreken;  
11. Focus vooral op wat goed gaat en waar je sterk in bent en bouw dit uit  

Kernwaarden voor samenwerken 

Deze waarden omschrijven wat we belangrijk vinden voor een gezonde samenwerking: 

1. Samenwerken, met elkaar en met anderen, vanuit de overtuiging dat wij elkaar 
kunnen en willen versterken en energie genereren; 

2. Grenzen verleggen en de activiteiten, samen met alle anderen, zo optimaal mogelijk 
gestalte geven en continu verbeteren en uitbouwen;  

3. Wij zijn partners: wij voelen ons medeverantwoordelijk voor het grote geheel, komen 
voor elkaar op als partners en hebben oog voor het team waar wij deel van zijn;  

4. Wij zijn betrouwbaar en komen afspraken na; 
5. Wij zijn helder en duidelijk in onze communicatie en dienstverlening en geven expliciet 

aan wat onze deelnemers, opdrachtgevers en volgers wel en niet van ons kunnen en 
mogen verwachten; 

6. Wij zijn deskundig op het eigen vakgebied en op de hoogte van de meest recente 
ontwikkelingen; 

7. Wij zijn flexibel in wat wij bieden en consequent in hoe wij het doen; 
8. Wij zijn positief en gericht op oplossingen; 
9. Wij hebben een ondernemende werkhouding, zoeken naar kansen, dagen de 

huidige situatie uit en zoeken naar een “ja” dat in een “nee” verborgen zit; 
10. Wij zijn enthousiast en energiek; 
11. Wij zijn oprecht geïnteresseerd in anderen; 
12. Wij hebben respect voor elkaars eigenheid, opvattingen, levensinvulling en 

geschiedenis; 
13. Wij zijn met elkaar verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van 

discriminatie, (seksuele) intimidatie en agressie zowel binnen Future Face als bij de 
organisatie van activiteiten en evenementen van de stichting en bij 
samenwerkingspartners 
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Informatiedeling en social media 

Het is heel makkelijk om even snel wat informatie met derden te delen of online dat ene 
interessante bericht te reposten. Het is belangrijk om bewust te zijn van je positie en hetgeen 
je deelt met je achterban.   

Delen van informatie: 

1. Je verspreid nooit persoonlijke gegevens van jongeren zonder toestemming; 
2. Informatie vergaart tijdens vergaderingen blijven intern. Je hebt een 

geheimhoudingsplicht; 
3. Het gebruik van documenten en gegevens van de stichting worden vertrouwelijk 

behandeld; 
4. Er wordt niet ongevraagd opnames gemaakt van de werkplek(ken) zonder 

toestemming van collega’s of de directie; 

Social media: 

5. Je mengt je niet onnodig in discussies op social media; 
6. Je bent bewust van wat je filmt en online plaatst. Filmen met zichtbare Future Face 

merchandise in beeld terwijl er ongewenst of respectloos gedrag zichtbaar is, wordt 
niet getolereerd; 

7. Je ontmoedigd roddelen of negatieve berichten over je team en alle andere 
medewerkers en vrijwilligers van de stichting door positief en met liefde te blijven 
handelen, zowel online als fysiek; 

8. Als je constateert dat anderen Future Face (structureel) in een slecht daglicht 
proberen te zetten, zowel online als fysiek, dan informeer je je team en de directie 
hierover; 

Algemene bepalingen:  

9. Als je constateert dat iemand onder druk wordt gezet of wordt gepest, dan spreek je 
diegene erop aan. Als je twijfelt dan informeer je je collega’s of de directie. Je laat 
zo’n situatie nooit onopgemerkt aan je voorbijgaan; 

10. Je informeert ouders, verzorgers of, indien van toepassing, je management over jouw 
rol binnen Future Face en wat er van je verwacht wordt; 

11. School gaat altijd voor. Dus vergaderingen of activiteiten bijwonen gebeurt alleen als 
je agenda dat toelaat; 

12. Je gebruikt je functie bij Future Face niet om andere verplichtingen te ontlopen;  
13. Zonder schriftelijke toestemming van de directie is het geven van interviews namens 

de stichting niet toegestaan, tenzij het past binnen het kader van je rol als vrijwilliger 
of ambassadeur; 

14. Je verwijst mensen die graag in contact willen komen met Future Face altijd door 
naar het algemene e-mailadres of telefoonnummer van de stichting, of deelt de 
contactgegevens met de directie zodat de directie contact kan opnemen; 

15. Je communiceert nooit waar personeel, vrijwilligers of ambassadeurs van de stichting 
wonen, recreëren of wat ze in hun privéleven bezighoudt 
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Gedrag en afspraken in en rondom werkplaats 

Future Face is gevestigd in Platform C (muziekschool) op de derde etage. Hiervoor zijn de 
volgende afspraken gemaakt: 

Aanwezigheid: 

1. Je bent altijd welkom om vanuit het kantoorpand van Future Face te werken maar 
het is verstandig om je planning wel kenbaar te maken aan de directie. Dit om 
dubbele afspraken of verstoring ervan te voorkomen.  

2. Het meenemen van derden moet altijd vooraf gemeld worden en zonder 
toestemming van de directie is dit niet mogelijk. Onderling toestemming geven is dus 
geen optie en wordt niet getolereerd.  

3. Het aanmelden geschied te allen tijde via de website van Future Face. Dit kan door 
de knop ‘Reserveren’ op de homepagina te gebruiken. Zodra je aanmelding is 
goedgekeurd is ook het personeel van Platform C op de hoogte van je komst. Bij het 
meenemen van derden dien je altijd bij binnenkomst een melding te maken bij de 
receptie. Zij informeren de directie van jullie aanwezigheid. Ongevraagd doorlopen is 
niet toegestaan. Dit doen we om controle op inloop te houden. 

Gedrag binnen het gebouw: 

4. Je eet en drinkt niet bij binnenkomst op de wandelgangen of bij het verlaten van het 
pand. Eten en drinken is alleen toegestaan in ruimte 3.24 en 3.26 op de derde etage. 

5. Na het eten en drinken gooi je afval weg en ruim je de tafels op en neem je ze af met 
(hygiëne) doekjes zodat degene na jou een schone werk- en chill plek heeft.  

6. Je belt niet bij binnenkomst of bij het verlaten van het pand. Bellen is uiteraard op de 
gangen toegestaan, mits dit rustig gebeurt. Er worden lessen gegeven in andere 
lokalen en het verstoren ervan wordt niet gewaardeerd.  

7. Er wordt niet gerend, gegild of harde muziek afgespeeld op de wandelgangen.  
8. Er kan niet ongevraagd gebruik worden gemaakt van de kantine. Deze is alleen 

toegankelijk voor personeel van Platform C en de directie van Future Face. 
9. Jassen en helmen worden altijd aan de kapstok gehangen en tassen eronder 

geplaatst.  
10. Er wordt niet vanuit het raam naar beneden geschreeuwd of met licht gesignaleerd 

naar mensen die op het plein staan of lopen.  
11. Er geldt een algeheel rookverbod binnen en voor het pand. Roken kan bij het 

verlaten van het pand aan de rechterzijde of aan de overkant bij de bankjes. 
Sigaretten worden in de daarvoor bestemde afvalbakken gegooid. 

12. Zonder toestemming van de directie wordt nooit gebruik gemaakt van de nooddeur 
tegenover ruimte 3.26, ook niet om even snel te roken of te luchten.  

13. Als je als laatste de ruimte verlaat loop je een rondje om afval weg te gooien, banken 
en stoelen op hun originele plaats terug te zetten en verlichting uit te schakelen.  

14. We zijn beleefd naar andere personeelsleden en cursisten die namens Platform C 
aanwezig zijn. Je stelt je voor en vertelt wie je bent en wat je doet. Dat werkt voor 
iedereen het meest prettig.  

 

 
        Have fun! 


