Ethische Code van de Professional Organizer
Als Professional Organizer beloof ik het beroep uit te oefenen met gezond verstand en
inzicht. Ik beloof terughoudend, zorgvuldig en plichtsgetrouw te zijn in mijn handelingen
en daardoor het vertrouwen van het publiek in de integriteit van de Professional
Organizer te winnen en te handhaven. Daarbij beloof ik het rechtvaardig en eerlijk
handelen van allen die het beroep van Professional Organizer uitoefenen te stimuleren
en in stand te houden.
Clientensamenwerkingsverband
Ik begeleid en help mijn clienten plichtsgetrouw, competent en objectief en ik behandel
hen te allen tijde beleefd en met respect.
Ik bied diensten aan waarin ik bekwaam ben en doe dit met naauwkeurigheid, zowel
schriftelijk als mondeling. Wanneer ik niet in staat ben of niet geschikt ben om een dienst
voor een client te vervullen, dan zal ik mijn uiterste best doen om een andere geschikte
Professional Organizer aan te bevelen of de client doorverwijzen naar een
gekwalificeerde hulpverlener.
Ik zal op een eerlijke manier mijn diensten adverteren en het beroep met grote
zorgvuldigheid uitoefenen.
Vertrouwelijkheid en tegenstrijdige belangen
Alle informatie die ik van clienten krijg, zowel persoonlijke als bedrijfsinformatie, houd ik
geheim, evenals datgene dat mij door andere Professional Organizers is toevertrouwd.
Ik zal persoonlijke informatie alleen gebruiken met uitdrukkelijke toestemming van de
client.
Ik zal informatie van mijn client niet in mijn eigen voordeel gebruiken of in het voordeel
van mijn bedrijf.
Honorarium
Ik zal de client vooraf op de hoogte brengen mijn honorarium en (reis)kosten.
Ik vertel duidelijke welke diensten ik lever en welke verantwoordelijkheden ik accepteer.
Ik zal alleen producten en diensten aanbieden die in het belang zijn van de client.
Collegae
Ik streef een rechtvaardig, eervol samenwerkingsverband na met andere Professional
Organizers en zal hen beleefd en met respect behandelen.
Ik respecteer de intellectuele eigendom met de bijbehorende rechten (materiaal, titels en
thema’s) van mijn collegae en van andere bedrijven en individuen.
Ik zal informatie of methodes niet kopieeren of zonder toestemming gebruiken.
Ik zal ten aanzien van het beroep Professional Organizer handelen en spreken op een
hoog professioneel niveau en ik zal het door mijn toedoen niet in diskrediet brengen.

