Gedragscode Wepublic
Kernwaarden
1.

Wij dragen bij aan betere besluitvorming met draagvlak in de samenleving.

2.

Wij zijn open, integer en betrouwbaar in contacten met onze relaties.

3.

Wij zijn professionals en houden ons aan wet- en regelgeving, regels en reglementen die betrekking
hebben op onze beroepsgroep(en).

4.

Wij hechten aan respect en veiligheid.

Wij bouwen aan vertrouwen
•

Wij dragen bij aan betere besluitvorming met draagvlak in de samenleving. Dat doen we door de
binnenwereld te analyseren en te adviseren over hoe onze opdrachtgever het gesprek met de
buitenwereld het beste aan kan gaan.

•

Wij behartigen het belang van onze opdrachtgever in de publieke arena, maar snappen ook dat de
huidige maatschappij meer vraagt dan eigenbelang. Met een goed beeld van stakeholdersbelangen
maken we andere en betere strategische keuzes.

•

Wij toetsen een opdracht van een organisatie die zich meldt bij Wepublic aan onze Gedragscode.

Wij zijn open en integer
•

Wij geven duidelijkheid en zijn eerlijk over wie we zijn, namens wie we handelen en welke belangen we
vertegenwoordigen. Wij zijn bovendien realistisch naar (potentiële) opdrachtgevers met betrekking tot de
haalbaarheid van het resultaat van de opdrachten. Wij handelen vanuit een ethisch besef: we willen
goed doen naar elkaar en naar de samenleving.

•

Wij brengen betrokken partijen altijd op de hoogte van mogelijke conflicterende opdrachten en belangen
en vragen onze opdrachtgevers altijd uitdrukkelijke toestemming te verlenen. Wij vermijden
belangenverstrengeling actief wanneer wij maatschappelijke en/of politieke functies vervullen.

•

Wij gaan verantwoord om met vertrouwelijke informatie. De informatie die wij verstrekken is betrouwbaar
en accuraat en verifiëren we voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is. Wij spannen ons in om door de
opdrachtgever verstrekte informatie en verantwoording daarover te verifiëren.

Wij zijn professionals
•

Wij zijn op de hoogte van belangrijke wet- en regelgeving en ontwikkelingen binnen ons vakgebied en
houden onze kennis actief op peil. Wij delen deze kennis bovendien door zelf opleidingen, colleges en
lezingen te organiseren.

•

Wij dragen bij aan een positieve positionering van onze beroepsgroep(en).

•

Wij houden ons altijd aan bestaande wet- of regelgeving, maatschappelijke normen en/of andere
geldende reglementen en gebruiken van onze stakeholders, waaronder de media, politici, ambtenaren
en opdrachtgevers.

Wij hechten aan respect en veiligheid
•

Wij gaan respectvol met elkaar, elkaars belangen en elkaars gevoelens om, en zorgen dat iedereen zich
veilig moet kunnen voelen.

•

Wij vertonen en tolereren geen ongewenst gedrag. Voor agressie en geweld door of richting collega’s
kan er nooit een reden zijn.

•

Wij accepteren geen seksuele intimidatie en discriminatie. Pesten in de breedste zin is onacceptabel.
Met elkaar doen wij er alles aan om deze omgangsvormen te voorkomen.
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