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Gedragscode Vrijwilligerspunt Vlissingen 

Inleiding 

Voor u ligt de Gedragscode van het Vrijwilligerspunt Vlissingen (VPV). Een gedragscode 
beschrijft expliciet de gedragsnormen en regels voor vrijwilligers. Het uitgangspunt is dat de 
situatie op de werkvloer positief is als normen en regels duidelijk zijn en als ze consequent 
gehanteerd worden. 

1. Algemene gedragsnormen 

 U beseft dat u onderdeel bent van het Vrijwilligerspunt Vlissingen (VPV). U probeert indien 
nodig met uw handelen het vertrouwen in het VPV te versterken; 

 U houdt zich aan algemeen aanvaarde gedragsregels. U treedt correct op tegen burgers 
en organisaties. U discrimineert niet en geeft geen voorkeursbehandelingen; 

 U voert uw werk op een professionele manier uit. U geeft de coördinatoren juiste en 
relevante en volledige informatie. Situaties waarin u niet volgens uw professionele normen 
kunt werken stelt u intern aan de orde; 

 U gaat respectvol om met uw collega vrijwilligers. U houdt er rekening mee dat normen en 
waarden onderling kunnen verschillen. U bent aanspreekbaar op uw gedrag; 

 U gaat verantwoord om met middelen (gelden, diensten, goederen, kennis). U vermijdt het 
maken van onnodige kosten; 

 U draagt verantwoordelijkheid voor uw eigen handelen. U kunt de keuzes die u binnen uw 
werk maakt verantwoorden; 

 U ondersteunt de verantwoordelijkheid van uw coördinatoren door hen waar nodig te 
informeren. 

2. Houd geheime informatie geheim 

 Zorgvuldig omgaan met gevoelige informatie; 

 U gaat binnen en buiten uw werk zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van burgers en 
andere informatie die in handen van buitenstaanders de belangen van het VPV kan 
schaden; 

 U gaat functioneel om met gevoelige informatie. U respecteert de privacy van cliënten, 
zakelijke relaties en collega's; 

 U 'lekt' geen geheime informatie van cliënten of het VPV naar buiten; 

 U verstrekt geen informatie aan media zonder overleg met de afdeling coördinatoren; 

 U zorgt ervoor dat stukken met geheime gegevens veilig zijn opgeborgen. 

Toelichting 

Het vertrouwelijk omgaan met gevoelige informatie waarborgt de betrouwbaarheid en 
geloofwaardigheid van de Vrijwillige Burgeradviseur (VBA). De burgers die een beroep doen 
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op de VBA, moet erop kunnen vertrouwen dat de privacy van gerespecteerd wordt. 
Ook uw privacy als VBA dient door het VPV gerespecteerd te worden. Daarom wordt 
informatie alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze verkregen is. 

3. Klachtenregeling 

 Bij klachten en geschillen richt de vrijwilliger zich in eerste instantie tot één van de 
coördinatoren. Samen wordt gezocht naar een oplossing; 

 In het geval dat zich voor de individuele vrijwilliger een onwenselijke situatie tijdens het 
werk bij het VPV voordoet, die niet wordt (of kan worden) opgelost met of na een gesprek 
met de coördinatoren, volgt er een gesprek met de leidinggevende van de coördinatoren 
van het VPV; 

 De klachtenregeling van de gemeente Vlissingen is van toepassing wanneer de klacht 
betrekking heeft op handelen van een van de medewerkers of bestuursleden van de 
gemeente. 
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