
Gedragscode Netwerk Dordtse Helden 
 
Netwerk Dordtse Helden streeft naar een Dordtse samenleving waarin mensen naar elkaar omzien.  
Gaaf dat je hieraan wilt bijdragen! 
 
Wij gaan ervanuit dat je als vrijwilliger… 

• veiligheid creëert. Geen vervelende opmerkingen, maar handelen vanuit liefde. 

• gelijk staat aan de ander. Jij bent niets meer of minder. 

• zorgvuldig bent. Doe geen dingen uit naam van de ander. 

• respect hebt.  

• dit met een glimlach doet. Je hoeft er niets voor te krijgen. 

• vertrouwelijk met informatie om gaat. Je zet niet op facebook bij wie je geweest bent. 

• opbouwt. Ieder mens heeft zijn eigen verhaal, versterk de ander en breek hem niet af. 

• het zoveel mogelijk samen doet. We geloven dat iedereen iets kan toevoegen. 
 
Daarom vinden we het belangrijk dat je je houdt aan de volgende omgangsregels: 
 
Ongewenste intimiteiten   
1. Ik onthoud me van elke vorm van ongewenste seksueel of seksueel getinte gedragingen of uitingen, zowel in 
woord als andere uitingen.  
2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.   
  
Agressie en geweld   
1. Ik onthoud me van elke vorm van agressie of geweld. Zowel in woord als gebaar.  
2. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.   
3. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.   
4. Ik berokken de ander geen schade.   
5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.   
6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.   
7. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.   
8. Ik draag zorg voor een veilige omgeving voor mijn deelnemers/klanten  
9. Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt vraag ik 
een ander om hulp.   
10. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt 
op aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.   
 
Discriminatie   
1. Ik ga met respect om met de ander.   
2. Ik onthoud me van elke vorm van onderscheid, uitsluiting op beperking op grond van uiterlijk, ras, 
godsdienst, geslacht, seksuele geaardheid of levensovertuiging. 
 
 
 
  


