
Extract uit de “Fairness Charta Kuratorium” van de "Fairness-Stiftung", 12. Mai 2001 

    
    
Wij, het RehaCircle GbRWij, het RehaCircle GbRWij, het RehaCircle GbRWij, het RehaCircle GbR----netwerk, ondersteunen eennetwerk, ondersteunen eennetwerk, ondersteunen eennetwerk, ondersteunen een cultuur van fairness in de samenleving, de  cultuur van fairness in de samenleving, de  cultuur van fairness in de samenleving, de  cultuur van fairness in de samenleving, de 
economie, het openbare leven en de cultuur.economie, het openbare leven en de cultuur.economie, het openbare leven en de cultuur.economie, het openbare leven en de cultuur.    
    
 
Dit omvat fairness tussen:  

 

• mensen onderling en tussen mensen en organisaties; 
 

• groeperingen, organisaties en bewegingen; 
 

• instellingen, media en bedrijven; 
 

• samenlevingen, naties en culturen. 
 
Dientengevolge houdt fairness in: 

 

• de eerbiediging en het respect tegenover een ieder ongeacht sociale rang, hiërarchische of openbare 
positie, nationaliteit en religieuze of seksuele geaardheid;  
 

• de inachtneming en het in evenwicht brengen van uiteenlopende belangen, voorkeuren, opties en doelen 
met inachtneming van gelijke en transparante condities en mogelijkheden tot het behartigen van de 
eigen belangen; 
 

• de wederzijdse geldigheid en inachtneming van de voor alle partijen geldende en het leven 
ondersteunende regels in het onderlinge contact als ook de relatie tussen mens, media en organisaties; 
 

• de sociale, persoonlijke, ecologische en ethische verdraagzaamheid van opinies, beslissingen en 
gedrag, van structuren, processen en regels, van producten en diensten. 

 
Daarom geldt fairness voor: 

 

• een respectvolle omgang met personen en hun privacy in organisaties en in het openbaar; 
 

• een op respect gebaseerd omgang met opdrachtgevers, besluitvormers, medewerkers, klanten, 
leveranciers, partners, waartoe ook fairness in het omgaan met kritiek en veranderingen behoort; 
 

• een eerlijk contact met de sociale, financiële en culturele ressources met het oog op volgende 
generaties. 

 
Wij verzetten ons daarom tegen: 

 

• alle pogingen die afbreuk doen aan mededinging die is gebaseerd op vertrouwen en wederzijds 
geldende, transparante en respectvolle regels; 
 

• de slechte gewoonte om producten, informatie of diensten aan te bieden zonder vastgestelde waarborg 
aan meetbare kwaliteit, betrouwbaarheid en prestatie. 

 
Teneinde dit doel te bereiken: 
 

• zorgen wij in onze eigen invloedsfeer voor fairness door onze ethische overtuiging, ons gedrag, door 
regelingen, structuren en processen vorm te geven; 
 

• zetten wij ons publiekelijk en privé in voor naleving en bewustwording van fairness en fair play en 
verzetten wij ons tegen unfaire, persoonlijkheids- en gemeenschapsschadelijke overtuigingen, 
doelstellingen en handelingen; 
 

• dragen wij door voorlichting, medewerking en innovatie bij tot de ontwikkeling en opbouw van een faire 
samenleving en cultuur. 

 
 
Derhalve beloven wij:  
 



• continu ons gedrag, onze beslissingen, onze functies, onze organisaties aan fairness te ijken ten 
opzichte van anderen en ons zelf; 
 

• continu de wens van een faire maatschappij na te streven en tegen onredelijke handelswijzen op te 
treden. 


