
 

De Geboortenis - Code of Agreement 

Ik nodig jou uit om jezelf te zijn. Ik 
verwelkom jouw talenten, gaven, passie 
en creativiteit.  
 
Van jou/jullie ontvang ik de uitnodiging om 
mezelf te zijn. Ik zet mijn kracht, talenten 
en passie in om mijn bijdrage te kunnen 
leveren aan het tot bloei laten komen van 
onze samenwerking, De Geboortenis. 
 

Spelregels Geboorteplatform  
 

- Wees genereus. Deel waar je mee bezig bent en deel ook vooral je wijsheid, steun en 
aanmoediging. Wees bereid om te investeren in samenwerking, vanuit het besef dat 
wat je deelt zich vermenigvuldigt.  

- Wees tolerant. Wij streven ernaar dat iedereen zich hier welkom en geaccepteerd voelt, 
ongeacht zijn/haar achtergrond, kennisniveau of interesses. Behandel elkaar met liefde, 
respect en acceptatie. Mocht er sprake zijn van een verschil van mening waardeer dat 
dan vanuit respect voor de verscheidenheid aan inzicht en kennis dat er binnen het 
Platform is. Koester de intentie om van elk verschil van inzicht te kunnen leren over een 
onderwerp en over jezelf. 

- Wees eerlijk. Deel je gevoelens en behoeften als deze opkomen en om aandacht 
vragen vanuit de ik-boodschap. Neem verantwoordelijkheid voor jouw eigen emoties 
als deze opspelen en luister aandachtig naar elkaar hierin. Geef een antwoord,  
reageer niet vanuit emotie. Wij zijn niet elkaars therapeut, maar wij kunnen wel de 
ruimte bieden waarin jij jezelf authentiek en respectvol kunt uiten.  
Geschillen worden ‘face to face’ besproken, nooit via de mail, FB of andere vormen van 
(sociale) media. Neem zelf als eerste het initiatief tot uitpraten, als je maar enigszins 
het gevoel hebt dat iets niet klopt. Wij respecteren elkaars moed om hierin kwetsbaar te 
durven zijn. 

- Toon respect, voor elkaar en voor jezelf. Feedback is bedoeld om elkaar op een 
constructieve en opbouwende manier verder te helpen. Check wel even of de ander 
ervoor open staat.  

- Wees transparant en positief. Negativiteit, roddel of achterklap is niet geoorloofd. 
Zet niet aan tot polarisatie maar bewandel de middenweg, zowel naar elkaar als naar 
andere partners, (gezamenlijke) klanten of organisaties.  

- Wees jezelf, authentiek, eerlijk en uniek. Jij maakt in deze groep een verschil, anders 
was je hier niet. Durf dat wat jou uniek maakt te belichamen. 

 
Heel veel dank voor je aanwezigheid, inzet, steun, enthousiasme en passie! 


