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Gedragscode Stichting Nabestaandenzorg 
 
Als organisatie, waarvan vrijwilligers persoonlijk contact hebben met vaak kwetsbare 
mensen, willen we voorkomen dat ongewenst gedrag of (seksueel) misbruik kan 
plaatsvinden, met alle ingrijpende gevolgen van dien. We willen dat de mensen die een 
beroep op ons doen zich veilig voelen, met betrouwbare vrijwilligers. Onze organisatie vindt 
daarom afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk en dat alle betrokkenen 
bij een hulpvraag zich veilig voelen. Dit kan alleen als men elkaar in zijn/haar waarde laat en 
elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij binnen onze organisatie alle vormen van 
ongelijkwaardige behandeling zoals, machtsmisbruik, financiële uitbuiting, discriminerende, 
racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het 
hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.  
 

Omgangsregels  
Iedereen die vanuit een rol of functie betrokken is bij onze organisatie en bij onze cliënten, 
houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn opgeschreven: 
 

• Ik accepteer en respecteer de nabestaande zoals hij/zij is en discrimineer niet. 

• Ik houd rekening met de grenzen die de nabestaande aangeeft en zorg voor een 
omgeving en een sfeer waarbinnen de nabestaande zich veilig en gerespecteerd voelt.  

• Ik val de nabestaande niet lastig en dring niet verder door in het privéleven van de 
nabestaande dan functioneel noodzakelijk is.  

• Ik ben zorgvuldig ten aanzien van privacy en zaken die in vertrouwen uitgesproken 
worden. 

• Ik berokken de nabestaande geen schade. 

• Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn positie. 

• Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de nabestaande niet tegen zijn of haar wil aan 
en geef de nabestaande geen ongewenste seksueel getinte aandacht.  

• Als ik gedrag signaleer dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en/of bij 
vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, ben ik verplicht hiervan melding te 
maken bij de vrijwilligerscoördinator.  

• Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands 
persoonlijk leven of uiterlijk.  

• Als de nabestaande mij hindert of lastigvalt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. 
Als dat niet helpt vraag ik om hulp.  

• Ik ga zorgvuldig om met de eigendommen van de nabestaanden en neem geen geld en/of 
goederen aan of mee, zelfs al dringt deze daar op aan. 

• Ik doe wat ik beloof en kom gemaakte afspraken na,  

• Ik ga zorgvuldig om met de eigendommen van de cliënt en neem geen geld en/of 
goederen aan of mee van de cliënt, zelfs al dringt die daar op aan. 
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Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag en sanctiebeleid  
Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: 
Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke 
zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of 
gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding 
(vrijwilliger-nabestaande); en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn 
volgens het Wetboek van Strafrecht. Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving 
vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen worden gesanctioneerd door een 
tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit 
het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk door persoonsgegevens in een 
centraal register op te nemen. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen waarvan het 
bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie 
worden gemeld.  


