
 
 

 

Gedragscode Johanniter Nederland voor vrijwilligers 

die werken met minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking 
 

Als vakantievrijwilliger van Johanniter Nederland werk je met een kwetsbare doelgroep. Daarom hebben wij als 

stichting voor onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. Het doel is: 

 

 Zorgen voor sociale en fysieke veiligheid van de vakantiedeelnemers en de vrijwilligers. 

 Het voorkomen van seksuele intimidatie, racisme, agressie en geweld. 

 

Wanneer je als vrijwilliger bij ons komt werken, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar 

je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen. Indien een vrijwilliger zich niet aan de 

gedragscode houdt, wordt hij of zij voor korte of langere tijd uitgesloten van vrijwilligerswerk. Seksueel 

grensoverschrijdende gedragingen waarvan de stichting oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, 

zullen bij politie/justitie worden gemeld. 

 

Sfeer 

 De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de vakantiedeelnemers zich veilig en 

gerespecteerd voelen. Intimidatie, pesten, roddelen en schelden worden niet getolereerd.  

 De vrijwilliger onthoudt zich ervan de vakantiedeelnemers te bejegenen op een wijze die hen in hun 

waardigheid aantast. 

 Vakantiedeelnemers krijgen de ruimte om hun ideeën en wensen te ventileren. Er wordt door de vrijwilligers 

naar hen geluisterd. 

 De vrijwilliger gebruikt zijn mobiele telefoon alleen als daar noodzaak toe is. 

 

Samenwerking 

 De  vrijwilliger is gericht op samenwerking en stelt zich collegiaal op naar de andere vrijwilligers. 

 Vrijwilligers spreken elkaar aan als iets niet goed gaat en staan open voor feedback (praat mét elkaar en niet 

óver elkaar).  

 

Veiligheid 

 De vrijwilliger ziet er op toe dat activiteiten die ondernomen worden aansluiten bij de mogelijkheden van de 

vakantiedeelnemers. 

 De vrijwilliger ziet er op toe dat de activiteiten veilig zijn voor de vakantiedeelnemers. 

 Vrijwilligers ondersteunen zo nodig bij het tijdig gebruik van medicijnen. Vrijwilligers die in het bezit zijn van 

een EHBO-diploma bieden in geval van nood eerste hulp. Bij twijfel wordt een arts geraadpleegd.  

 

Geweld 

 De vrijwilliger gebruikt geen fysiek geweld. 

 De vrijwilliger tracht elke vorm van fysiek geweld door de vakantiedeelnemers te voorkomen.  

 

Discriminatie 

 De vrijwilliger behandelt alle vakantiedeelnemers gelijkwaardig. 

 De vrijwilliger gaat respectvol om met ieders religie en de gebruiken die daar bij horen. 

 De vrijwilligers onthoudt zich van seksistisch of racistisch taalgebruik of intimidatie, seksueel of racistisch 

getinte grappen en toespelingen die door de vakantiedeelnemer en/of andere bij de vakantie betrokken 

personen als seksistisch of racistisch kunnen worden ervaren. 

 



 
 

 

Seksueel overschrijdend gedrag 

 De vrijwilliger heeft geen één op één contact met een vakantiedeelnemer in een afgezonderde ruimte. 

 De vrijwilliger troost bij verdriet of pijn niet door middel van zoenen. 

 Indien hulp moet worden geboden bij ongevallen, ziek worden of anderszins, waarbij het schaamtegevoel 

van de vakantiedeelnemer een rol kan spelen, wordt – rekening houdend met de mogelijkheden – de 

uitdrukkelijke wens van de vakantiedeelnemer gerespecteerd. 

 De vrijwilliger mag de vakantiedeelnemers niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar 

redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren kan worden. 

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

vakantiedeelnemers. Alle seksuele handelingen, seksuele contacten en seksuele relaties tussen vrijwilliger en 

vakantiedeelnemer worden beschouwd als seksueel overschrijdend gedrag. 

 

Privacy 

 De vrijwilliger houdt zich niet méér bezig met het privéleven van de vakantiedeelnemers dan functioneel 

noodzakelijk is. 

 Privacygegevens of gevoelige informatie wordt alleen door vrijwilligers besproken voor zover relevant bij de 

uitoefening van het vrijwilligerswerk, waarbij discretie in acht wordt genomen. 

 Privacygevoelige informatie wordt buiten de vakantie niet met anderen gedeeld. 

 De vrijwilliger houdt zich aan de foto- en publicatieafspraken die per vakantie gemaakt worden (sommige 

deelnemers willen niet gefotografeerd worden). 

 Er worden geen foto’s van de vakantiedeelnemers geplaats op eigen social media kanalen van de vrijwilliger, 

vrijwilligers mogen wel publicaties van Johanniter Nederland op social media delen. 

 

Alcohol/drugs/roken 

 Vrijwilligers zien toe op de gezondheid van de vakantiedeelnemers: alcoholgebruik en roken zijn niet 

toegestaan voor kinderen, bij jongeren wordt alcoholgebruik en roken zoveel mogelijk ontmoedigd. 

 Vrijwilligers roken en drinken niet in het bijzijn van kinderen. 

 Het gebruik, in het bezit hebben of het verhandelen van elke soort (soft) drug is ten strengste verboden. 

 

Algemene bepalingen 

 De vrijwilliger heeft de plicht de vakantiedeelnemer naar vermogen te beschermen tegen vormen van 

ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de 

gedragscode door iedereen die bij de vakantieganger is betrokken, wordt nageleefd. 

 Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij 

vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de 

coördinator van de betreffende vakantie dan wel bij Johanniter Nederland. 

 In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald 

gedrag 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 de coördinator van de betreffende vakantie dan wel 

met Johanniter Nederland. 

 

Hierbij verklaar ik dat ik volgens de gedragscode zal handelen: 

 

Datum 

 

Naam 

 

Handtekening 


