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Ethische code 
The Living Different Company 

 
De ethische code welke The Living Different Company hanteert om haar kwaliteit te waarborgen gaat 
uit van het besef dat alles één is hetgeen ons vrij maakt van een oordeel omdat het doet inzien dat alles 
wat gebeurt en gebeurd is een reden heeft, een causaliteit, een oorzaak en een gevolg. Als we dit 
kunnen inzien en mogelijk ervaren, kunnen we elkaar ontmoeten en herkennen in onze menselijkheid.  
 
In alle diensten welke The Living Different Company levert, doen we steeds een uitnodiging aan de 
ander tot zelfonderzoek waarbij er een liefdevolle vriendelijkheid en open geest aanwezig is. Dit doen 
wij werkend op individueel vlak, in teamverband en op organisatorisch niveau. Tevens werken wij 
vanuit een volledige afwezigheid van enige al dan niet morele overtuigingsdrang over goed en fout.  
 
De uitgangspunten welke wij daarbij hanteren zijn:   

1. Respect  
Binnen elke dienstverlening door The Living Different Company zal iedereen de ander met 
respect bejegenen.   

2. Eigenaarschap en verantwoordelijkheid  
Binnen elke dienstverlening door The Living Different Company wordt met helderheid 
gewerkt aan het eigenaarschap van de mens en de te nemen verantwoordelijkheid welke zich 
hierbij afspeelt.  

3. Autonomie en gelijkwaardigheid 
Binnen elke dienstverlening door The Living Different Company zal centraal staan dat ieder 
mens het vermogen heeft zijn bestaan vorm te geven in relatie tot anderen. Het is de inbedding 
in een groter geheel welke om autonomie en gelijkwaardigheid vraagt naast vrije wil en 
overgave.  

4. Heelheid  
Binnen elke dienstverlening door The Living Different Company is het vertrekpunt dat ieder 
mens de kwaliteit in zich kan ontwikkelen en kan aanvaarden wat (nog) niet heel is. Dankzij 
een groter perspectief wil en kan hij beide onder ogen zien.    

5. Identiteit  
Binnen elke dienstverlening door The Living Different Company werken wij met de 
wetenschap dat ieder mens de kwaliteit heeft om zichzelf te zijn in wisselende tijden en 
omstandigheden.    

6. Integratie  
Binnen elke dienstverlening door The Living Different Company geven wij ieder mens de 
mogelijkheid om zijn persoonlijke groei vorm te geven in het leven van alledag. 

7. Zingeving en betekenis 
Binnen elke dienstverlening door The Living Different Company heeft ieder mens de kwaliteit 
om het eigen leven te ervaren als een schakel in een groter geheel vanuit zingeving en 
betekenis.  

 
In de relatie tussen opdrachtgever en The Living Different Company zal noch tussen trainers en 
deelnemers, noch tussen de deelnemers onderling op basis van ras, huidskleur, overtuiging, religie, 
handicap, geboorteplaats, sekse, seksuele voorkeuren, of op basis van enige andere factor 
discriminerend of ongelijkwaardig gedrag vertoond worden. Iedere ontmoeting binnen het trainings-, 
coachings-, mentor-, advies-, consultancy kader zal bewust gebruikt worden ten bate van het herstel, 
het welzijn en de professionalisering van de deelnemer en iedere betrokkene zal in alle aspecten van 
zijn werk de ecologie bewaken. Eenieder betrokkene bij de relatie, opdrachtgever of medewerkers van 
The Living Different Company, waakt voor het berokkenen van lichamelijke en/of psychische schade. 
De integriteit wordt geëerbiedigd op zowel persoonlijk, fysiek als op geestelijk vlak. Bovendien zullen 
er op geen enkele manier afhankelijkheidsposities ontstaan, er zullen geen uitbuitende situaties 
ontstaan waaronder specifiek genoemd echter niet uitsluitend, financieel of seksueel van aard.  
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Eenieder verbonden aan The Living Different Company neemt verantwoordelijkheid om zich 
voortdurend professioneel en persoonlijk te blijven ontwikkelen. Hiervoor zijn de mogelijkheden: 
opleiding, persoonlijke coaching, supervisie of nascholing. Elke trainer, medewerker of deelnemer 
accepteert de verantwoordelijkheid een andere trainer, medewerker of deelnemer, van wie hij of zij 
reden heeft aan te nemen dat hij onethisch handelt, daarmee te confronteren en in geval dit niet tot 
resultaten leidt, hiervan een melding te doen bij Desiree van Goch in de vorm van een schriftelijke 
klacht welke mondeling wordt toegelicht. Voor behandeling van de klachten treedt de 
klachtenprocedure in werking.  
 


