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Wat we je vragen 
Bijzonder zijn en blijven
Jouw kwaliteiten zijn uniek. Door deze in te zetten 
ben je van grote waarde.

Geef aandacht
Door met je aandacht bij de ander te zijn verbeter je 
de relatie en de mogelijkheid om te groeien. 

Wees open en transparant
Hierdoor kom je makkelijker in gesprek, kan de 
 ander beter je wensen en behoeften begrijpen en 
kom je samen tot nieuwe ideeën.

Veel plezier
Heb veel plezier. Het creëert een positieve sfeer, die 
aanstekelijk is voor jezelf en de ander. 

Neem contact op
Heb je vragen, zit je ergens mee of kunnen we iets 
anders voor je betekenen? Neem vooral contact 
met ons op. Dat kan rechtstreeks met jouw contact-
persoon of via info@iedereeneenmeester.nl 

Wat we je bieden 
Aandacht voor jouw kwaliteiten 
Jij bent een Meester. Bij ons kan je doen waar je 
goed in bent en waar je plezier aan beleeft. 

Ruimte voor ontwikkeling
Wat je aandacht geeft groeit. Je krijgt de mogelijk-
heid om te ontdekken waar je goed in bent en dit 
verder te ontwikkelen. 

Samen zijn we beter 
Mocht je hulp nodig hebben om je kwaliteiten beter 
tot hun recht te laten komen, dan helpen wij je 
 daarbij. 

Dankbaar! 
Jouw bijdrage is belangrijk. Door jouw inzet 
 ontsluiten we potentieel waar de wereld van 
 morgen beter van wordt. Dank je wel daarvoor! 

Welkom bij 
Iedereen een Meester
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Transparant
Wees transparant en voorkom belangenverstrengeling. Als je 
 bijvoorbeeld als Meester in of een andere rol deelneemt aan 
(externe) werkgroepen, commissies, adviesorganen,  congressen, 
symposia en dergelijke en je vermoedt dat er sprake is van 
 belangenverstrengeling of dat de belangen van Iedereen een 
Meester in het geding komen, stem dat dan met ons af zodat we 
gezamenlijk kunnen bekijken hoe we dit kunnen oplossen.

Mediacontacten 
Mocht je als Meester benaderd worden door de media in verband 
met activiteiten voor Iedereen een Meester, laat het ons dan 
weten. 

Auteursrechten 
Iedereen een Meester wordt geacht de maker te zijn van alle 
 werken, die de Meester voor Iedereen een Meester heeft 
 uitgevoerd. Auteursrechten op de hier bedoelde werken komen 
aan Iedereen een Meester toe, tenzij schriftelijk anders is overeen-
gekomen. Werkzaamheden die voor een school gedaan worden 
vallen daar niet onder.

Onkostenvergoeding 
Als Meester ontvang je geen vergoeding voor de uitgevoerde 
 activiteiten. In principe kent Iedereen een Meester geen onkosten-
vergoeding. Mocht er een bijzondere situatie zijn, dan zal het 
bestuur bepalen of onkosten alsnog vergoed worden. 

Integriteit 
We gaan uit van een positieve houding en een positieve 
 bejegening en vestigen daar ook graag de aandacht op. Daarnaast 
vinden we de veiligheid van kinderen dusdanig belangrijk dat we 
beide aspecten expliciet hebben vastgelegd in een gedragscode. 
De Meester dringt niet verder door in het privéleven van de 
minderjarige dan functioneel noodzakelijk is. 

Aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering 
Indien je als Meester aansprakelijk wordt gesteld en aan-
sprakelijk bent voor schade die, anders dan door opzet of eigen 
grove schuld, door jou bij de uitvoering van jouw activiteiten 
als  Meester is veroorzaakt zal Iedereen een Meester de schade 
vergoeden. We vragen je wel dat je onmiddellijk na het ontstaan 
van de schade Iedereen een Meester informeert en dat je hebt 
 gehandeld in overeenstemming met de voorwaarden van de 
toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering die Iedereen een 
Meester heeft afgesloten. Bij schade ontstaan door opzet of grove 
schuld ben je zelf volledig aansprakelijk. 

Iedereen een Meester sluit een ongevallenverzekering af zodat 
bij blijvende invaliditeit of overlijden die het directe gevolg is van 
de werkzaamheden afgesproken en gedaan voor Iedereen een 
 Meester een geldbedrag aan de Meester zal worden uitgekeerd.  

Privacy en geheimhouding 
Bij het verrichten van activiteiten voor Iedereen een Meester kom 
je in aanraking met (privacy-) gevoelige informatie en gegevens. 
Persoonlijke informatie over Meesters en betrokkenen,  verkregen 
door of in verband met het uitvoeren van activiteiten voor 
Iedereen een Meester, wordt niet met anderen gedeeld. Geheim-
houding blijft ook van kracht na beëindiging van jouw activiteiten 
voor Iedereen een Meester. 
Iedereen een Meester verstrekt geen persoonlijke informatie over 
jou of andere Meesters aan derden, tenzij de betreffende Meester 
hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend.

Vrijwillig is niet vrijblijvend
Als je afspraken maakt rekenen mensen op je. Er kan natuurlijk 
altijd iets gebeuren waardoor je onverhoopt je afspraak niet kan 
nakomen. Communiceer daar zo tijdig mogelijk over. 

Iedereen een Meester gaat ervan uit dat iedereen kwaliteiten heeft en dat je steeds kan 
groeien door deze verder te ontwikkelen. Doordat we allemaal anders zijn en verschillende 
kwaliteiten hebben kunnen we samen mooie dingen bereiken. Door vanuit onze eigen 
mogelijkheden bij te dragen en dit aan kinderen te leren, kunnen kinderen hun eigen 
meesterschap ontwikkelen. Zo dragen we samen bij aan onze toekomst. 

We vinden het belangrijk dat de waarden waar we voor staan ook terugkomen in ons eigen 
werkwijze. De principes waar we voor staan: transparant, positief en lerend. Dat betekent 
dat we niet een uitgebreid contract hebben maar in dit A4 communiceren wat we samen 
belangrijk vinden. 

Ben je benieuwd naar de onderliggende regels voor jou als Meester? Je vindt ze op de 
website, www.iedereeneenmeester.nl/we-spreken-met-elkaar-af. Daarnaast hebben de 
scholen waar je aan de slag gaat natuurlijk ook regels en afspraken. Omdat concrete 
werkafspraken nog wel eens kunnen veranderen staan deze in een apart document. 
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