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Gedragscode (vrijwillige) medewerkers Stichting Vakantieverblijven Nieuwendammerham / 
Hollandheim AU 

Inleiding                                                                                                             
Deze gedragscode is bedoeld voor alle (vrijwillige) medewerkers die een bijdrage leveren aan 
Stichting Vakantieverblijven Nieuwendammerham / Hollandheim AU en de door de Stichting te 
organiseren wintersportreizen. Met deze gedragscode wil de Stichting bereiken dat allen op de 
hoogte zijn van de normen, waarden, regels en omgangsvormen en dat deze gedragscode door allen 
wordt toegepast, zodat er een veilige en prettige werksfeer gewaarborgd is. Deze gedragscode is 
belangrijk, omdat het duidelijk maakt wat is toegestaan en wat niet is toegestaan.                                                       
Daarmee wil de Stichting uitdragen dat de veiligheid en het welbevinden van allen die betrokken zijn 
bij de Stichting, zowel vrijwilligers als deelnemers de hoogste prioriteit heeft.                                                                                           
 
De gedragscode bestaat uit twee delen: 
1. Regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor deelnemers én 
vrijwilligers. 
2. Omschrijving van discriminatie en  (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Wanneer je bij de 
Stichting Vakantieverblijven Nieuwendammerham / Hollandheim AU 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: 
Cliëntgerichtheid:  
Het welzijn en de persoonlijke mogelijkheden van de deelnemer vormen het uitgangspunt voor de 
geboden zorg, ondersteuning en begeleiding. Hiervoor neemt de vrijwilliger de situatie van de 
deelnemer in ogenschouw en stemt de geboden zorg/begeleiding af op de mogelijkheden van de 
wintersportreis. De vrijwilliger betrekt de deelnemer zoveel mogelijk bij de zorg/begeleiding door te 
overleggen met de deelnemer. De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de 
deelnemer zich veilig en gerespecteerd voelt.  
 
Keuzevrijheid 
De vrijwilliger zorgt ervoor dat de deelnemers persoonlijke keuzes kan maken binnen de geboden 
wintersporten. Hij/zij begrijpt de beperkingen van de deelnemer en onderkent de gevoelens en 
emoties van de deelnemer. Hij/zij behoedt de deelnemer voor onnodige risico’s en gevaren. 
 
Vakbekwaamheid 
De vrijwilliger beschikt over voldoende deskundigheid en vaardigheid op de gebieden waarvoor 
zijn/haar verantwoordelijkheid geldt. 
De vrijwilliger kijkt regelmatig kritisch naar zijn eigen handelen en het effect daarvan op anderen. De 
vrijwilliger onderhoudt te allen tijde een professionele relatie met de deelnemer, zodat er geen 
sprake is van belangenverstrengeling of meer dan een functionele relatie met als doel de zorg, 
begeleiding en ondersteuning van de deelnemer. 
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Informatieverstrekking 
De vrijwilliger draagt er zorg voor dat de deelnemer alle belangrijke informatie krijgt die op hem/haar 
betrekking heeft. De vrijwilliger zal voldoende geïnformeerd worden en ontvangt alle gegevens die 
nodig zijn om verantwoorde zorg te bieden aan de deelnemer.                                                                                                                                              
De vrijwilliger probeert een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de wensen en behoeften van de 
deelnemer. De vrijwilliger dringt hierbij zijn eigen normen, waarden en opvattingen niet op en dringt 
niet verder door in het privéleven van de deelnemer dan functioneel noodzakelijk is.                                                                                                         
 
Alcohol en drugs 
Het gebruik en bezit van drugs is verboden. Gebruik van alcoholhoudende dranken tijdens 
wintersport activiteiten is niet toegestaan met uitzondering van die situaties waarbij dit gebruikelijk 
is, zoals bij avondmaaltijden en in de avonduren; dit wordt aangegeven door het bestuur van de 
Stichting. Vrijwilligers dienen zich verantwoordelijk te blijven gedragen tijdens dergelijke situaties. 
Van alle vrijwilligers wordt verwacht dat zij elkaar aanspreken en helpen wanneer daartoe aanleiding 
is. (Definitie: Onder ‘drugs’ worden verstaan de stimulerende, verdovende en bewustzijn veranderende 
middelen zoals die opgenomen zijn in de Opiumwet. ‘Alcohol’ is een bestanddeel van alcoholhoudende dranken 
en een verdovend middel dat niet valt onder de Opiumwet). 
 
Gedrag en bejegening 
De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de 
deelnemer. Alle seksuele handelingen, contacten en –relaties tussen vrijwilliger en deelnemer zijn 
onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. 
De vrijwilliger zal tijdens de vakantiereizen en bij de activiteiten zeer terughoudend en met respect 
omgaan met de deelnemer en de ruimtes waarin hij/zij zich bevindt, zoals de slaapkamers en 
badruimtes etc. en uitsluitend functioneel deze ruimten betreden; bijvoorbeeld bij 
assisteren/begeleiden van deelnemers die niet zelfstandig kunnen wassen, douchen, aankleden, etc.       
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 het bestuur van de 
Stichting. 
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Omschrijving discriminatie van deelnemers 
Onder discriminatie wordt elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, 
die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op 
voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamenten vrijheden op politiek, 
economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven 
wordt tenietgedaan of aangetast. 
 
Omschrijving (seksueel) grensoverschrijdend gedrag  
Onder (seksueel) grensoverschrijdend gedrag met deelnemers en of vrijwilligers  verstaan wij: elke 
vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, hieronder 
valt ook pesten, psychische intimidatie en agressie; opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon 
die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en of plaatsvindt binnen een 
ongelijke machtsverhouding (in dit geval vrijwilliger -deelnemer); en/of andere handelingen en/of 
gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. 
 
Naleving en sanctiebeleid 
Iedere vrijwilliger heeft de plicht gesignaleerde inbreuken op de gedragscode inclusief (seksueel) 
ongewenst gedrag te melden. Hiertoe kan men zich wenden tot het bestuur van de Stichting of de 
Vertrouwenspersoon. Op de naleving van de gedragscode zal worden toegezien, ongeacht de functie 
van de vrijwilliger.  
Overtreding kan leiden tot sancties in de vorm van (disciplinaire) maatregelen, uitsluiten van het 
vrijwilligerswerk en/of aangifte bij politie/justitie.  (Seksueel)grensoverschrijdende gedragingen met 
deelnemers waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen 
bij politie/justitie worden gemeld. 
 
 
Deze gedragscode is vastgesteld op 27 november 2019  
 
Ondertekening Vrijwilliger    Ondertekening Bestuur 
 
Naam: ……………………………….    ………………………………. 
 
Datum: ……………………..……….    ……………………………….. 
 
 
 
 
 
 

 


