SIMAVI GEDRAGSCODE
I. EEN GEZOND LEVEN VOOR IEDEREEN.
Een goede gezondheid is de basis van alles. Het stelt je in staat om jezelf te ontwikkelen, het heft in
eigen handen te nemen en je dromen na te streven. Met een goede gezondheid kun je voor jezelf en
je familie zorgen en uit de armoede komen. Daarom werkt Simavi aan een gezond leven voor
iedereen.
Simavi streeft naar een wereld waarin alle vrouwen en meisjes sociaal en economisch zelfredzaam
zijn en in staat zijn hun recht op een gezond leven, vrij van discriminatie, dwang en geweld, waar te
maken.
Op basis van onze ervaringen in de afgelopen negentig jaar zijn wij tot het inzicht gekomen dat er
twee cruciale factoren zijn die goede gezondheid en welzijn bepalen: seksuele en reproductieve
gezondheid en rechten; en water, sanitatie en hygiëne.
Om mensen in staat te stellen hun gezondheid te verbeteren, werken wij met geïntegreerde aanpak
aan drie onderdelen. Ten eerste bevorderen wij kennis zodat individuen goed geïnformeerd bewuste
keuzes kunnen maken rond hun gezondheid en lichaam. Ten tweede creëren wij een
ondersteunende omgeving waarin de individuele behoeftes en rechten gerespecteerd en in stand
gehouden worden door de relevante betrokkenen. Tot slot ondersteunen wij mensen, richting de
daarvoor verantwoordelijken, in het verkrijgen van toegang tot duurzame diensten van goede
kwaliteit, die zij nodig hebben om hun gezondheid te verbeteren en te onderhouden.
Teneinde dit te realiseren stimuleert en ondersteunt Simavi projecten, dit zonder onderscheid te
maken op basis van ras, religie of politieke voorkeuren. Het motiveren en betrekken van de lokale
bevolking is een essentieel element in onze benadering. Simavi zet zich in voor het creëren van
bewustzijn en betrokkenheid van het publiek met betrekking tot deze problematiek en tracht
hiermee fondsen te werven om projecten te financieren. Het is voor Simavi essentieel dat bij het
uitvoeren van haar taken Simavi, en eenieder die namens of voor Simavi actief is, zich houdt aan de
kernwaarden die de basis vormen van de organisatie. Deze staan hieronder beschreven.
Verder wil Simavi een positieve, lerende en stimulerende omgeving bieden voor werknemers,
vrijwilligers en partners waarin gelijkheid en wederzijds respect vanzelfsprekend is en waarin
iedereen zeggenschap en verantwoordelijkheid heeft over de eigen functie. Binnen de organisatie is
het daarom van belang om zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen over de basisprincipes waar
iedereen zich aan moet houden en mede daardoor deze principes in de organisatie te verankeren.
Om ervoor te zorgen dat deze principes steeds onder de aandacht blijven, toegepast en
geïnternaliseerd worden, communiceert en bespreekt Simavi deze principes regelmatig en past
deze zo nodig ook aan.
Deze gedragscode richt zich op Simavi als organisatie en op alle betrokken personen die binnen,
voor of namens Simavi werkzaam zijn. Zij is mede gebaseerd op de gedragscode van Goede Doelen
Nederland (GDN, vereniging van fondsenwervende instellingen in Nederland). Simavi onderschrijft
deze gedragscode.

II. DE BELANGHEBBENDEN
Simavi heeft bij de uitvoering van haar werkzaamheden te maken met personen, groepen en een
breed scala van instanties. Vanwege de aard en doelstelling van Simavi, als charitatieve
fondsenwervende instelling gericht op ontwikkelingssamenwerking, erkent Simavi
verantwoordelijkheden jegens:
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DONATEURS

Hieronder worden alle personen, groepen, stichtingen en instanties verstaan, die om niet en
vrijwillig goede doelen ondersteunen door het geven van geld en middelen in natura.
Motivering: het vertrouwen op een goede besteding en de vrijwillige bijdrage van de donateurs vormen
de basis van fondsenwerving voor het nagestreefde doel.
BEGUNSTIGDE DOEL

Waarbij onder het begunstigde doel wordt verstaan de door Simavi bij de werving aangegeven
bestemming van de geworven middelen. Dit zijn primair door Simavi ondersteunde
programma’s/projecten, uitgevoerd door partner organisaties in ontwikkelingslanden. Dit omvat
ook de voorlichtings- en mobilisatie activiteiten in Nederland (en andere westerse landen).
Motivering: dit is de kern van de doelstelling en activiteiten van Simavi.
MEDEWERKERS

De medewerkers zijn alle personen die een dienstverband hebben bij Simavi.
Motivering: de medewerkers zijn het dagelijkse gezicht van Simavi naar buiten toe.
VRIJWILLIGERS

Waarbij onder vrijwilligers wordt verstaan de persoon die zich om niet en op vrijwillige basis ter
beschikking stelt voor activiteiten van Simavi. Dit omvat bestuursleden, ambassadeurs, voorlichters,
campagnemedewerkers en andere vrijwilligers.
Motivering: ook vrijwilligers vormen het gezicht van Simavi naar buiten toe. Hun inzet is bovendien
essentieel voor en verbonden met Simavi dat voortdurende aandacht en waardering voor een optimale
inzet van vrijwilligers noodzakelijk is.
PARTNER-ORGANISATIES

Waarbij onder partner-organisatie wordt verstaan de uitvoerende organisatie in een
ontwikkelingsland die door Simavi ondersteund wordt om programma’s/projecten uit te voeren.
Motivering: partner organisaties zijn de directe uitvoerders van Simavi’s doelstelling en de link met de
uiteindelijke doelgroepen. Zij vormen daarmee de kritieke factor in een effectieve en efficiënte uitvoering
van activiteiten.
DOELGROEPEN

Waarbij onder doelgroepen wordt verstaan de achtergestelde mensen in lage en midden
inkomenslanden wiens leven door de – door Simavi ondersteunde –projecten en lokale partner
organisaties worden beïnvloed.
Motivering: Het is de doelstelling van Simavi om het gezondheidsgedrag van deze mensen structureel te
verbeteren.
COLLEGA-INSTELLINGEN

Waarbij onder collega-instelling wordt verstaan die instellingen welke zich voor hun fondsenwerving
op het Nederlandse (of Europese) publiek richten en die instellingen die zich vanuit hun doelstelling
op ontwikkelingssamenwerking richten.
Motivering: elke instelling is onderdeel van een groter geheel waarbinnen het gedrag van de ene van
invloed is op het functioneren van andere instellingen.
SAMENLEVING

Waarbij onder de samenleving wordt verstaan de maatschappelijke omgeving waarbinnen Simavi
functioneert, in Nederland, de westerse wereld en de ontwikkelingslanden waar Simavi werkzaam
is.
Motivering: instellingen hebben maatschappelijke betekenis en vervullen publieke functies.
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III. KERNWAARDEN
Simavi stelt dat haar handelen dient te worden bepaald door een aantal leidende beginselen,
zogenaamde kernwaarden.
Deze kernwaarden zijn: Eerlijk, Duurzaam, Bekrachtigend, Inspirerend en Verbindend.
a) Eerlijk: Wij geloven in het recht op een gezonde basis voor iedereen. We streven naar
gelijkwaardigheid. Wij handelen vanuit gelijke rechten voor allen bevorderen dat mensen
gelijke kansen krijgen en eerlijk behandeld worden. We respecteren verschillen tussen
mensen, culturen en organisaties.
b) Duurzaam: Met alles wat wij doen beogen wij duurzame verandering tot stand te brengen,
waarbij mens en planeet gerespecteerd worden. Onze activiteiten zijn doelgericht, efficiënt
en effectief, teneinde duurzame impact te realiseren.
c) Bekrachtigend: We geloven in de kracht en passie van mensen om hun talenten te
ontwikkelen en veranderingen te ondersteunen. Wij tonen voorbeeldgedrag en denken
buiten vaste kaders en systemen.
d) Inspirerend: We willen een bron van inspiratie zijn voor alle betrokkenen in ons werkveld. We
moedigen creativiteit en innovatie aan en staan open voor nieuwe ideeën en visies. Onze
motiverende houding werkt aanstekelijk, wanneer we het leven van anderen positief
proberen te beïnvloeden.
e) Verbindend: We zetten ons met hart en ziel in om ons doel te bereiken. We zijn open,
authentiek en empathisch. Door samenwerking en kennisdeling leren en verbeteren wij ons
voortdurend. Samen kunnen we meer bereiken.

IV. UITWERKING VAN KERNWAARDEN
De bovengenoemde kernwaarden bepalen het doen en laten van de bij Simavi betrokken personen.
In de praktijk hebben deze waarden concrete betekenis voor de relatie van Simavi met de
donateurs, partnerorganisaties en doelgroepen, voor de omgang met vrijwilligers, voor de relaties
met collega-instellingen alsmede voor de verhouding tot de samenlevingen waarin Simavi werkt.
Naleving van de gedragscode betekent, dat alle betrokken personen erop kunnen vertrouwen dat zij
met respect worden behandeld en dat tegelijk van hen verwacht wordt dat zij anderen met respect
behandelen. Daarbij worden zij niet geconfronteerd met ongewenst gedrag en wordt tegelijk van
hen verwacht dat ook zij afzien van ongewenst gedrag zoals:
- Seksuele intimidatie: onwelkom en/of ongewenste toenadering in de vorm van verzoeken om
seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag (waaronder het ongevraagd
verzenden of bewust voor anderen zichtbaar raadplegen van pornografische afbeeldingen
of teksten, o.m. via internet); seksueel geweld; alle andere seksuele of intieme gedragingen
zonder instemming. Zie ook: http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/whatissh.pdf
- Intimidatie, Agressie en geweld: het pesten, psychisch of fysiek lastigvallen, bedreigen,
vernederingen of aanvallen van anderen.
- Discriminatie: het in enigerlei vorm doen van uitspraken over, het verrichten van handelingen
jegens of het nemen van beslissingen over personen die beledigend zijn voor die personen
vanwege hun ras, godsdienst, geslacht, levensovertuiging en/of seksuele geaardheid, dan
wel het maken van enig onderscheid op basis van deze factoren ( ras, godsdienst, enz.).
- Omkoping en corruptie: het verlenen of verkrijgen van ongeoorloofde gunsten in ruil voor
wederdiensten, geld of anderszins
- Fraude en diefstal: belastingontduiking, het in welke vorm dan ook misbruiken van
gegevens, middelen en/of diensten
- Machtsmisbruik: belangenverstrengeling, alle vormen van nepotisme, voorkeursbehandeling, oneigenlijk gebruik of lekken van vertrouwelijke informatie, verwijtbare
nalatigheid.
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De donateurs mogen erop vertrouwen dat:
1 volledige, juiste en toegankelijke informatie over het doel van werving wordt verstrekt;
2 bij werving respect voor gever en begunstigde wordt betoond;
3 gestreefd wordt naar maximale kwaliteit bij alle uitvoerende werkzaamheden;
4 zoveel mogelijk van de ontvangen middelen aan de doelstellingen wordt besteed;
5 volledig, eerlijk en begrijpelijk verantwoording wordt afgelegd over besteding van de
middelen en de activiteiten om de doelstellingen te realiseren.
De begunstigde partners, organisaties en doelgroepen kunnen erop vertrouwen dat:
1 er met respect voor individuen en de lokale cultuur en samenleving zal worden gehandeld;
2 gestreefd wordt naar maximale kwaliteit, duurzaamheid en impact bij de activiteiten om de
doelstellingen te realiseren;
3 geen onderscheid wordt gemaakt naar ras, religie, nationaliteit, sekse of seksuele voorkeur
bij de selectie van begunstigden;
4 dat geen partijpolitieke of religieuze doelen met de interventies worden nagestreefd, maar
slechts de bovengenoemde doelstelling van Simavi;
5 interventies en prioriteitstelling van de interventies gebaseerd zijn op reële behoeften en
rechten van de doelgroepen, en dat zij hierin betrokken worden;
6 dat interventies zoveel mogelijk de aanwezige lokale capaciteiten en middelen benutten en
versterken;
7 de bescherming van kinderen prioriteit krijgt bij alle activiteiten (Zie ook de Simavi Child
Safeguarding policy)
De medewerkers en vrijwilligers kunnen erop vertrouwen, dat:
1 algemeen aanvaarde regels en normen van goed opdrachtgeverschap worden nageleefd,
voor zover deze van toepassing zijn op hun werkzaamheden;
2 goede voorwaarden worden geschapen voor hun inzet;
3 zij op passende wijze worden gewaardeerd voor hun inzet.
De collega-instellingen en (alliantie en zaken) partners kunnen erop vertrouwen dat:
1 onderling respect wordt betoond;
2 bereidheid tot overleg over gemeenschappelijke belangen bestaat;
3 gestreefd wordt naar afstemming en samenwerking bij werving, beheer en besteding;
4 publiekelijk geen negatieve uitspraken over elkaar worden gedaan.
Elke samenleving waarin Simavi werkzaam is kan erop vertrouwen dat:
1 Simavi zich houdt aan algemeen aanvaarde waarden en normen, zowel van maatschappelijk
gedrag als van principes van de democratische rechtsstaat;
2 te allen tijde bereidheid bestaat en wordt getoond tot overleg en dialoog met relevante
maatschappelijke en politieke groeperingen over het eigen functioneren van Simavi.

V. SLOTBEPALINGEN
a) Simavi streeft naar integriteit en is medeverantwoordelijk voor de maatschappelijke en politieke
acceptatie en het imago van de ontwikkelingssector en de charitatieve fondsenwervende
branche als geheel.
b) Simavi streeft naar samenwerking, zowel binnen de sector/branche als met andere betrokken
partijen.
c) Simavi werkt loyaal mee aan het uitvoeren van door de GDN vastgestelde en ondersteunde
zelfreguleringsactiviteiten.
d) Simavi heeft een klachtenregeling ingesteld. Deze is op onze website gepubliceerd.
e) Simavi committeert zich om te handelen zodra deze principes (dreigen te) worden geschonden.
Dit met als doel om slachtoffers te beschermen, rechtvaardigheid te herstellen en herhaling van
schending te voorkomen.
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Simavi dringt er daarom sterk op aan om, indien er sprake of verdenking is van ongewenst
gedrag of andere praktijken die in conflict zijn met deze gedragscode, dit te melden middels de
Simavi Klachtenregeling of de Klokkenluidersregeling.

Gerelateerde documenten (beschikbaar op verzoek)
- Simavi Klachtenregeling
- Anti-Fraud and Anti-Bribery and corruption policy
- Simavi Child Safeguarding Policy
- Whistle-Blower Policy (Klokkenluidersregeling)

Contactadres:
Stichting Simavi
Naritaweg 135
1043 BS Amsterdam
Telefoon: 088-31 31 500
Email: simavi@simavi.nl
complaints@simavi.nl
Website: www.simavi.nl

Herzien en goedgekeurd: januari 2019
Mw. Ariette Brouwer
Managing Director
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