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Huishoudelijk Reglement, Stichting De Huiskamer Mill 

Onderdeel: Gedragscode. 

 
 
Gedragscode Stichting Huiskamer Mill 

Door de huidige wet- en regelgeving is het nodig om onze deelnemers en vrijwilligers te 

beschermen met een gedragscode. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die 

bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor de deelnemers en 

vrijwilligers en de omschrijving van grensoverschrijdend gedrag. Wanneer je je als 

vrijwilliger aanmeldt, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je 

dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen. 

De stichting heeft met iedere vrijwilliger diens taken besproken. De taak ligt zo dicht 
mogelijk bij de interesses en mogelijkheden van de vrijwilliger. De vrijwilliger voert deze 

taak uit volgens de afspraken die hierover met de 

contactpersoon gemaakt zijn. 

Met de informatie, die tijdens het uitvoeren van de taak tot de beschikking komt, zal met 

respect worden omgegaan. 

 

De gedragsregels voor vrijwilligers: 

1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen, de 
deelnemer zich veilig en gerespecteerd voelt. 

2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de deelnemer te bejegenen op een wijze 
die de mens in zijn waardigheid aantast. 

3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de deelnemer dan 
functioneel noodzakelijk is. 

4. De vrijwilliger heeft de plicht de deelnemer naar vermogen te beschermen 

tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en grensoverschrijdend gedrag 
en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de deelnemer 
is betrokken, wordt nageleefd. 

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

deze gedragscode, is zij/hij verplicht hiervan melding te maken bij het bestuur. 

6. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im-) materiële vergoedingen die niet in de 
rede zijn. 

7. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de 
toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de 

 

Vastgesteld 28dec2020. 
Bestuur Stichting de Huiskamer Mill. 
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