Deontologische code van Bednet-medewerkers
(1) De centrale bekommernissen van Bednet-medewerkers zijn:


dat zo veel mogelijk zieke kinderen gebruik kunnen maken van Bednet-begeleiding als
ze daar baat bij zouden hebben



dat legitieme vragen naar Bednetbegeleiding zo snel mogelijk resulteren in de opstart
van een Bednettraject



dat het Bednetsysteem en de Bednetbegeleiding optimaal functioneren



dat de Bednetbegeleiding effectief bijdraagt tot het beperken van leerachterstand van
het zieke kind en het behoud van het sociaal contact met de klasgenoten, de
leerkrachten en de volledige leeromgeving.

(2) Bednet-medewerkers handelen steeds in het belang van het zieke kind en zijn
ontwikkelingsmogelijkheden.
(3) Bednet-medewerkers zijn onpartijdig. Ze discrimineren niet op basis van filosofische,
politieke of religieuze overtuigingen, seksuele geaardheid, geslacht, taal, ras of herkomst.
Zij stellen zich autonoom en respectvol op t.o.v. partners waarmee wordt samengewerkt.
(4) Bednet-medewerkers zijn oprecht. Ze geven aan gebruikers waarheidsgetrouwe informatie
over de Bednetbegeleiding en wijzen op mogelijke risico’s.
(5) Bednet-medewerker gedragen zich integer. Ze houden zich aan de wet en maken geen
misbruik van hun positie.
(6) Bednet-medewerkers gaan discreet om met gegevens. Ze respecteren de
vertrouwensrelatie met alle betrokkenen. De communicatie met derden gebeurt op basis
van need-to-know en niet nice-to-know.
(7) Bednet-medewerkers gaan met kennis van zaken te werk. Ze beschikken over de nodige
kennis en vaardigheden om hun taken en opdrachten uit te voeren.
(8) Bednet-medewerkers tonen respect voor alle betrokkenen. Ze respecteren de rechten
van het kind, zoals vastgelegd in het ‘Verdrag inzake de Rechten van het kind’.
(9) Bednet-medewerkers communiceren op een professionele wijze. Ze zijn gemakkelijk
bereikbaar en hanteren een duidelijke taal.
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(10) Bednet-medewerkers stellen zich coöperatief en flexibel op. Ze streven naar
samenwerking met alle betrokkenen en reageren alert bij problemen.
(11) Bednet-medewerker zijn plichtsbewust. Ze voeren taken nauwgezet uit en respecteren
gemaakte afspraken.
(12) Bednet-medewerkers dragen bij tot de goede werking van de Bednet-organisatie.
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