
 

Gedragscode bij OOC-Camino 

Omgangsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag. Het bestuur van 
OOC-Camino vindt het belangrijk dat zowel vrijwilligers alsook de deelnemers zich veilig en 
prettig voelen. Mede daarom hebben we een aantal regels opgesteld. 

1. OOC-Camino zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemers en de 
vrijwilligers zich veilig voelen; 

2. Vrijwilligers onthouden zich ervan deelnemers en andere vrijwilligers te bejegenen op een 
wijze die door de ander in zijn/haar waarde aantast; 

3. Elke vorm van (machts)misbruik of (seksuele) intimidatie is niet geoorloofd; 
4. Fysiek contact wordt zoveel mogelijk vermeden; 
5. De privésfeer van de deelnemers en vrijwilligers zullen worden gewaarborgd; 
6. Het uitgangspunt is dat vrijwilligers samenwerken in een koppel van twee personen, of bij een 

grotere groep met meerdere vrijwilligers; 
7. Zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkene mogen er geen foto-, film- en/of 

geluidsopnames gemaakt worden; 
8. Bij publicatie van foto-, film- en/of geluidsopnames is schriftelijke goedkeuring nodig; 
9. Er zullen door de vrijwilligers geen (im)materiële gegeven worden met de kennelijke 

bedoeling tegenprestaties te vragen; 
10. De vrijwilligers zullen er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door een ieder. 

Indien een vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met de gedragsregels 
zal hij/zij de daartoe noodzakelijk actie(s) ondernemen. 

11. De vrijwilliger behandelt de client op een respectvolle manier en houdt rekening met elkaar. 
Camino tolereert geen enkele vorm van seksuele intimidatie, agressie en discriminatie op grond 
van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, 
homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat of elk ander ongewenst gedrag. De vrijwilliger 
accepteert geen agressieve gedragingen van deelnemers of cliënten en neemt zelf geen initiatief 
tot agressieve gedragingen jegens hen. 

12. Het gebruik van alcohol en drugs is tijdens het uitvoeren van werkzaamheden voor Camino 
niet toegestaan. Tevens is gebruik van deze middelen voorafgaand aan werkzaamheden voor 
Camino niet toegestaan. 

13. Vrijwilligers respecteren de eigendommen van de cliënten en gaan met alle zorgvuldigheid om 
met eigendommen van anderen om. 

14. Diefstal is te allen tijde niet toegestaan en naast persoonlijke sancties zal hier tevens aangifte 
bij de politie van gedaan worden. 

Melden ongewenst gedrag naar de vrijwilliger 
Vrijwilligers die geconfronteerd worden met ongewenst gedrag in welke vorm dan ook, zijn 
verplicht dit te melden bij het bestuur van OOC-Camino. OOC-Camino zal elke klacht in de 
benodigde discretie behandelen en streng maar rechtvaardig handelen om verdere escalatie te 
voorkomen. 
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Indien de vrijwilliger hier moeite mee heeft kan ondersteuning worden gevraagd van de VCP. 
 

Wanneer meldingen binnenkomen met betrekking tot overtreding van deze gedragsregels kunnen 
leiden tot maatregelen door het bestuur van OOC-Camino die in verhouding staan tot 
de overtreding die is gemaakt. 
  

• OOC-Camino houdt zich aan de regels zoals vastgelegd in de VAG. 
• OOC-Camino heeft een VertrouwensContactPersoon (VCP) 
• Op de website van OOC-Camino staat hoe men in contact kan komen met de VCP. 


