Bijlage VIII Onze manier van handelen
Hoe wij ons gedragen in relatie tot onze missie, de omgeving en onszelf.
Het Wereld Natuur Fonds heeft een heldere missie en concrete doelen. Onze programma’s
ondersteunen deze missie en onze doelen kunnen gemakkelijk worden gerealiseerd doordat we de
volgende grondbeginselen toepassen.
1. Wij werken globaal, onafhankelijk, multicultureel en zijn niet verbonden aan een
politieke partij.
2. Wij gebruiken de best beschikbare wetenschappelijke informatie om kwesties te
adresseren en zullen kritisch al onze inspanningen evalueren.
3. Wij zullen overal, waar mogelijk, zoeken naar een dialoog en confrontatie ontwijken.
4. Wij werken aan concrete natuurbeschermingsoplossingen door combinaties van
veldprojecten, beïnvloeding van de politiek, capaciteit opbouw en onderwijs.
5. Wij betrekken lokale gemeenschappen en inheemse volken in de planning en de
uitvoering van onze veldprogramma’s, wij respecteren hun culturele en economische
behoeftes.
6. Wij zullen onze effectiviteit maximaliseren door partnerships te bouwen met andere
organisatie, overheden, bedrijven en lokale gemeenschappen.
7. Wij zullen onze operatie op een verantwoordelijke en effectieve manier laten
functioneren. In relatie tot onze donaties en fondsen passen we een hoog niveau van
transparantie en verantwoordingsplicht toe.
Onze omgeving
Bij het uitvoeren van onze activiteiten zullen we te allen tijde proberen de gevolgen voor natuur
& milieu te minimaliseren en ervoor zorgen dat we altijd aan de regelgeving op het gebied van
milieuzorg voldoen. In ons dagelijks leven, zowel op het werk als in onze privé tijd, zullen we
praktiseren wat we ook anderen vragen te doen. We reduceren vervuiling en afval en waar
mogelijk maken we gebruik van vernieuwbare en recyclebare materialen. Wij zullen de partijen
waar we mee samenwerken vragen hetzelfde te doen.
Wij zelf
1. Ons gedrag naar elkaar
Wij zullen altijd de rechten van onze collega’s respecteren en we verwelkomen de kracht
die ontstaat door onze verschillen. We genieten van de rijkdom aan verscheidenheid en
behandelen elkaar met waardigheid en respect. We bemoedigen samenwerking, voeden
een sfeer van eerlijkheid en openheid en veroordelen elke vorm van de discriminatie of
politiek gedrag.
2. Ons gedrag in het openbaar
Net zoals we culturele en etnische verscheidenheid van onze collega’s respecteren, zo
respecteren we ook de verscheidenheid van mensen buiten de organisatie. In ons
handelen met de buitenwereld zullen we altijd eerlijk en open zijn, niet discrimineren of
een vooroordeel hebben als het gaat om culturele, etnische, godsdienstige, politieke of
andere kwesties. Wij nemen notie van, en reageren op, de kritiek die we ontvangen om er
van te leren en herhaling van fouten te voorkomen.
3. Ons gedrag naar overheden en organisaties
Als globale en multiculturele organisatie, huldigen we het ‘win/win’ principe; we

erkennen en stimuleren samenwerking met gelijkgestemde organisaties. Terwijl hun
missies verschillen van de onze, erkennen we de geldigheid en waarde van hun doelen.
Tegelijkertijd behouden we onze onafhankelijkheid en kunnen we krachtig ons standpunt
verdedigen. Ontvangen credits zullen we altijd met onze partnerorganisaties delen,
ongeacht of zij strategische, financiële of uitvoerende partners zijn.
4. Ons gedrag tegenover de media en de opinie beïnvloeden
We erkennen de waarde van de media in het verspreiden van onze missie, doelen en
standpunten naar overheden, industrie en publiek. Toch zullen we altijd eerlijk,
ondubbelzinnig en politiek neutraal zijn in onze relaties met hen. Wij zullen doen wat
mogelijk is om te voorkomen dat onze verklaringen gemanipuleerd of misbruikt worden
om enig politiek, etnisch of godsdienstig standpunt waar we het niet mee eens zijn, te
ondersteunen.
5. Ons gedrag naar onze partners in het bedrijfsleven
Om onze missie uit te kunnen voeren, erkennen we de noodzaak met het bedrijfsleven op
te trekken en stimuleren we actieve samenwerking met leiders in een sector. Wij zullen
met het bedrijfsleven op een professionele, open, eerlijk en directe manier van
samenwerken. Wij zullen onze onafhankelijkheid behouden, hun inzichten respecteren en
we zullen ze uitdagen en inspireren om aan een duurzame toekomst te werken.
6. Ons gedrag naar onze leveranciers en adviseurs
In het selecteren van externe, onafhankelijke leveranciers, zullen we te allen tijde eerlijk,
objectief en open naar hun mogelijkheden kijken. Wij zullen geen gunsten of
steekpenningen accepteren. We zullen geen uitingen van waardering een rol laten spelen
in onze beoordeling. Wij zullen geen zaken als privé, godsdienst, volksaard, politiek of
enig andere persoonlijke verbindingen een rol laten spelen in de toebedeling van
contracten.
7. Ons gedrag naar onze organisatie
Wij zullen ons te allen tijde gedragen op een manier die voordeel oplevert voor het
Wereld Natuur Fonds, dit zodanig dat de efficiëntie en effectiviteit van onze organisatie
wordt versterkt. Wij zullen voorzichtigheid betrachten met de fondsen die aan onze zorg
zijn toevertrouwd. We zullen ze managen met eerlijkheid en transparantie en voortdurend
zoeken naar de meest rendabele oplossingen, zelfs als dit wat persoonlijk ongemak
oplevert.

