
     
 
 

GEDRAGSCODE 
Deze gedragscode sluit aan bij de vrijwilligersovereenkomst of bij de arbeidsovereenkomst 
van Almelo Sociaal. Wanneer je bij Almelo Sociaal komt werken, als vrijwilliger, bestuurslid of 
als betaalde kracht, vragen wij je deze vrijwillige- of arbeidsovereenkomst inclusief deze 
gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en niet tegen 
de gedragscode in zult handelen. De gedragscode is opgesteld om te voorkomen dat 
vrijwilligers, bestuursleden of betaalde krachten grenzen overschrijden en om duidelijkheid te 
bieden in wat wel en niet toelaatbaar is. Bij aanzienlijke schendingen van de gedragscode 
moeten belanghebbenden bij de organisatie geïnformeerd worden. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om verduistering van aanzienlijke bedragen, seksueel grensoverschrijdend gedrag of 
structureel gepest. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld relevante partnerorganisaties of de 
contactpersoon binnen de gemeente Almelo. 
Iedere vrijwilliger, bestuurslid of betaalde kracht zal er actief op toezien dat de gedragscode 
wordt nageleefd. 
 
A. Gedragscode voor vrijwilligers, bestuursleden en betaalde krachten bij Almelo Sociaal. 
 

• We zorgen voor een fijne en veilige (werk)omgeving, waar we anderen respecteren. 

• We lekken geen vertrouwelijke informatie.  

• We stelen en frauderen niet. 

• De naam van de stichting Almelo Sociaal wordt niet misbruikt. 

• We voorkomen belangenverstrengelingtussen ons (vrijwilligers)werk en onze andere 
activiteiten. 

• We gaan zorgvuldig om met de middelen en goederen van Almelo Sociaal. 
 
B. Gedragscode voor de vrijwilligers die contact hebben met cliënten. 

• De vrijwilliger begeleidt de cliënt met respect. 

• De vrijwilliger handelt in het belang van de cliënt. 

• De vrijwilliger mag een cliënt niet bij hem thuis op bezoek vragen of in eigen tijd 
activiteiten ondernemen met een cliënt.  

• De vrijwilliger is representatief voor de organisatie, zowel in kleding als gedrag. 

• De vrijwilliger zal van de cliënt geen geld of geschenken aannemen. 

• Het is niet toegestaan dat de vrijwilliger een gift of lening aan cliënt verstrekt. 

• De vrijwilliger maakt geen afspraken met nieuwe cliënten buiten de coördinator om. 

• In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, beslist de coördinator. 
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