
Gedragscode vrijwillige medewerkers 
 

 

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en cliënten zijn niet eenduidig. 

Daarom hebben wij als stichting voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld.  

Deze gedragscode bevat regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige 

omgeving voor cliënten én vrijwilligers. 

 

Wanneer je bij ons komt werken als vrijwilliger vragen wij je deze gedragscode te 

ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de 

gedragscode zult handelen. 

 

 

De gedragsregels voor vrijwilligers: 

 

1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de cliënt zich veilig 

en gerespecteerd voelt. 

2. De vrijwilliger gaat zo om met de cliënt dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast. 

3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de cliënt dan functioneel 

noodzakelijk is. 

4. De vrijwilliger gaat akkoord met de plicht tot geheimhouding omtrent alles wat haar/hem ten 

gehore is gekomen door of over een cliënt, geïnterviewde of andere relatie bij het uitoefenen 

van zijn werkzaamheden. 

5. Het is de vrijwilliger verboden om materiële of immateriële vergoedingen van cliënten aan te 

nemen voor diensten die zijn verleend in het kader van het vrijwilligerswerk anders dan de 

door het bestuur vastgestelde vergoedingen. Tevens is het de vrijwilliger verboden ander 

financieel gewin te halen uit de contacten die men opdoet via het vrijwilligerswerk. 

6. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte 

van de cliënt.  

7. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze 

gedragscode, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur 

aangewezen personen. 

8. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de 

toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de 

vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te 

treden met een door het bestuur aangewezen personen. 

 
 

Deze gedragscode is …. vastgesteld door de secretaris van De Hulpkring 

 

 

 

Ondertekening vrijwilliger     Ondertekening secretaris De Hulpkring 

 
 


