
GEDRAGSCODE VRIJWILLIGERS 
TAALMAATJESPROJECT 

Wanneer je bij Stichting SamenspraakBest komt werken als vrijwilliger, vragen wij je deze 
gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en naar 
letter en geest van de gedragscode zult handelen. 
Deze gedragscode is vastgesteld door het bestuur  van Stichting SamenspraakBest op 22 
april 2021.

• Vrijwilligers werken volgens de visie en werkwijze van Stichting SamenspraakBest.
• Vrijwilligerswerk heeft geen verplichtend karakter maar is zeker niet vrijblijvend. De 

vrijwilliger wordt geacht taken volgens afspraak uit te voeren en hij/zij houdt zich 
hierbij aan het Vrijwilligersbeleid Taalmaatjesproject van Stichting SamenspraakBest

• Het contact met de taalvrager heeft tot doel de taalvrager te helpen en in zijn kracht 
te zetten. De vrijwilliger heeft oog voor culturele verschillen en gaat in alle aspecten 
respectvol met de taalvrager om.
Sleutelwoorden hierbij zijn: respect, integriteit, zorgzaamheid, aandacht en
dienstbaarheid.

• De vrijwilliger onthoudt zich van alles wat de taalvrager zou kunnen schaden of wat 
de taalvrager als ongewenst zou kunnen ervaren, rekening houdend met diens 
culturele achtergrond. 
Dus: geen enkele vorm van geweld (hindering, intimidatie, bedreiging, afpersing, 
mishandeling etc.) discriminatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, diefstal of 
vandalisme. 
Grensoverschrijdende gedragingen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen 
onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

• De vrijwilliger mag het contact niet gebruiken om er zijn eigen voordeel mee te doen.
• De vrijwilliger aanvaardt geen beloning in de vorm van geld, goederen of diensten 

van de taalvrager. Een kleine attentie is wel toegestaan.

• De vrijwilliger behandelt informatie die hij/zij over het Taalmaatjesproject en over alle 
bij het Taalmaatjesproject betrokken personen te weten is gekomen bij het uitoefenen
van het werk, in strikt vertrouwen. Het gaat hierbij om alle informatie waarvan de 
vrijwilliger het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. Deze 
geheimhoudingsplicht geldt ook na beëindiging van de werkzaamheden als 
vrijwilliger.

• De vrijwilliger houdt zich bij de uitoefening van het vrijwilligerswerk aan de privacy 
wet- en regelgeving zoals vastgelegd in het privacy-beleid van Stichting 
SamenspraakBest dat te vinden is op www.samenspraakbest.nl.
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• Alle content die door de vrijwilliger ten behoeve van de organisatie is gemaakt, is 
eigendom van de organisatie 

• De vrijwilliger treedt alleen na overleg en na schriftelijke toestemming van de 
coördinatoren naar buiten namens Stichting SamenspraakBest. Hij/zij  gaat geen 
contractuele en/of financiële afspraken aan namens Stichting SamenspraakBest.

• Bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling doet de vrijwilliger 
melding hiervan bij de coördinatoren of bij het Meldpunt Huiselijk geweld en 
kindermishandeling van Veilig Thuis (0800-2000)

• Indien de coördinator gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze 
gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is zij 
verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen 
personen.

• Als de vrijwilliger door omstandigheden zijn/haar taak niet meer kan of wil uitvoeren, 
meldt hij dit onmiddellijk bij de coördinatoren.

• In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de 
toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid 
van de coördinator in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig 
daarover in contact te treden met de door het bestuur aangewezen personen.

Ondertekening vrijwilliger
Ik verklaar dat ik bovenstaande gedragscode ken en dat ik bij het uitvoeren van mijn 
vrijwilligerswerk voor Stichting SamenspraakBest naar letter en geest van de gedragscode 
zal handelen.
 

Best, …..........   Handtekening vrijwilliger …...........................
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