
Hoe gaan we met elkaar om bij Stadslandbouw Mooieweg?  
Wij, de vrijwilligers van Stadslandbouw Mooieweg, dragen samen bij aan de missie van de Stadslandbouw, 
ieder vanuit een positieve intentie. Onze missie luidt: “Met vrijwilligers telen we verse groenten voor 
Voedselbank Arnhem. Daarnaast zijn we een ontmoetingsplek van en voor de buurt”  
Iedereen mag hier zijn en is welkom op ons terrein. We genieten van diversiteit en we weten dat we 
allemaal van elkaar verschillen. Bij de Stadslandbouw gaan we met respect voor elkaar en voor onze 
onderlinge verschillen met elkaar om.  
 
Respect  
 We onderhouden met elkaar een prettige (werk)omgeving, voor zowel vrijwilligers als bezoekers. Voor 

iedereen geldt: je mag hier zijn zoals je bent, zonder onderscheid op basis van leeftijd, religie, geslacht, 
seksuele geaardheid of handicap 

 
Veiligheid 
 We zorgen samen voor een veilig werkklimaat en houden ons aan de instructies onder meer op het 

gebied van veiligheid en het werken met machines 
 We gebruiken geen drugs en/of alcohol tijdens het uitvoeren van werkzaamheden en zijn ook niet 

onder invloed van deze middelen tijdens het werk 
 
Aanwezig zijn 
 Bij de Stadslandbouw zien we je graag en vaak komen. Kun je een keertje niet? Meld je dan af bij je 

coördinator, bij voorkeur via de daarvoor bedoelde appgroep 
 Mocht het even een tijdje niet lukken om te komen, bespreek dit dan met jouw coördinator 
 
Communicatie 
 We communiceren respectvol met elkaar, waarbij de voertaal bij voorkeur Nederlands is 
 We hebben oog voor nieuwe vrijwilligers en hun behoeften en helpen hen hun weg te vinden bij de 

Stadslandbouw 
 We stellen onszelf voor aan collega-vrijwilligers als we elkaar nog niet kennen  
 We spreken elkaar rechtstreeks aan. Als ons iets dwars zit, proberen we dit samen op te lossen. 

Eventueel bespreek je dit eerst met de coördinator van jouw groep 
 
App groepen 
 In de app groepen delen we informatie die te maken heeft met (het werken bij) de Stadslandbouw. We 

zijn terughoudend met het plaatsen van andere informatie, zoals berichten zonder relatie met de 
Stadslandbouw of sterke persoonlijke meningen en discussies 

 Informatie en foto’s uit de app groepen delen we niet met anderen buiten deze groepen of op sociale 
media. Tenzij de auteur/fotograaf hier expliciet toestemming voor geeft en ook de afgebeelde 
personen op een foto geen bezwaar hebben   

 
Fotografie en privacy 
 Als je foto’s wilt maken van personen bij de Stadslandbouw vraag je hen eerst om toestemming. Je 

vertelt er ook bij wat je met de foto’s wilt doen. Bijvoorbeeld dat je ze wilt publiceren op social media. 
 Het privacy beleid van Stadslandbouw Mooieweg is te vinden op onze website 

www.stadslandbouwmooieweg.nl/privacy. Hier lees je hoe de organisatie met jouw gegevens omgaat. 
 

Vertrouwenspersoon 
 Bij de vertrouwenspersoon van Stadslandbouw Mooieweg kun je als vrijwilliger terecht met 

persoonlijke vragen, (psychische) klachten of zaken die je eens vertrouwelijk met iemand wilt 
bespreken. Meer informatie vind je op www.stadslandbouwmooieweg.nl/vrijwilligers  

 


