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Defenders in Dordrecht (DiD) biedt mensenrechtenverdedigers die langdurig 
onder druk hebben gestaan een break voor 'rest, reflection & recharging'. We 
verwelkomen gasten van over de hele wereld. Wij zijn een vrijwilligersinitiatief 
dat werkt naar professionele standaard. Onze vrijwilligers helpen bij het 
ontvangen van onze gasten en het runnen van onze organisatie.

Gasten en vrijwilligers kunnen kwetsbaarheden hebben. Sommige gasten 
brengen minderjarige kinderen mee en sommige vrijwilligers hebben 
minderjarige kinderen.

Door middel van deze code wil DiD voorkomen dat iemand die betrokken is bij 
activiteiten van DiD te maken krijgt met bedreiging, vernedering of intimidatie, of
seksueel misbruik of pesterijen. En om dergelijke handelingen op het spoor te 
komen en erop te reageren als ze zich ondanks preventieve inspanningen toch 
voordoen. 

Deze code geldt voor alle personen die met DiD te maken hebben, in de eerste 
plaats onze vrijwilligers en gasten.

De code bevat richtlijnen voor omgang, gedrag en een meldingsprocedure. 

Gedrag

Wij gedragen ons en gaan zo met elkaar om dat alle betrokkenen zich prettig en 
veilig kunnen voelen. Dit is alleen mogelijk als wij rekening houden met elkaars 
waardigheid en elkaar met respect behandelen. Wij vinden alle vormen van 
pesten, machtsmisbruik, discriminerend, racistisch, seksistisch of (seksueel) 
intimiderend gedrag of uitlatingen, of het aanzetten tot dergelijk gedrag of 
dergelijke uitlatingen ontoelaatbaar. Wij houden in de eerste plaats rekening met 
de belevingswereld van de ander en de grenzen die de ander stelt.   

Veel grenzen zijn niet eenduidig. Persoonlijke voorkeuren en culturele verschillen 
spelen altijd een rol. Iedereen heeft zijn eigen grenzen. Iets doen tegen iemands 
wil wordt in ieder geval nooit geaccepteerd. De volgende leidraad geeft aan hoe 
wij verwachten dat iedereen zich gedraagt:  

 

1 
 



1. Creëer een omgeving en sfeer waarin iedereen zich veilig en gerespecteerd 
voelt.

2. Handel altijd vanuit het besef dat we in een machtspositie verkeren. Zo'n 
machtspositie kan verschillende vormen aannemen, maar bestaat bijvoorbeeld 
omdat je gemakkelijker toegang hebt tot informatie.

3. Wanneer er kinderen betrokken zijn: vermijd gesloten situaties waarin 
volwassene en kind zich alleen bevinden. Wanneer we een gezin ontvangen: 
betrek meerdere gezinsleden bij activiteiten en zorg ervoor dat ouders het eerste
aanspreekpunt blijven voor hun kinderen.

4. Respecteer grenzen.

5. Respecteer de vertrouwelijkheid van informatie, kom afspraken en beloftes na 
en houd u aan het Privay Protocol dat op de website van DiD is gepubliceerd.

6. Pretendeer niet andermans wetten en gebruiken te kennen, vraag beleefd en 
geef het goede voorbeeld met uw eigen gedrag.

7. Onthoud u van financiële of andere, dure geschenken, omdat dit de gelijkheid 
en onafhankelijkheid ondermijnt, en (onbedoeld) een machtsverhouding 
verstoort.

8. Onthoud u van elke vorm van seksuele toenadering.

9. Houd u aan de regels van goed rentmeesterschap met betrekking tot financiële
middelen.

11. Meld (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag bij de 
vertrouwenspersoon of de voorzitter van het bestuur.

10. In het bijzonder ten aanzien van onze gasten letten wij op het volgende:
* we respecteren agency, dat wil zeggen: het vermogen van ieder mens om over 
het eigen traject te beslissen
* we vragen geïnformeerde toestemming voor het verlenen van steun, dat wil 
zeggen dat we de voorzienbare gevolgen van onze steun bespreken, zodat de 
ander een geïnformeerde beslissing nemen over het al dan niet aanvaarden 
ervan
* wij respecteren het recht om onze steun in te trekken en ervan af te zien. 

Schendingen – waar te melden? wat gebeurt er daarna?

Bij (vermoedens van) schending van de code kunt u gebruik maken van twee, 
afzonderlijke kanalen: de vertrouwenspersoon en de voorzitter van het bestuur. 

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, ondersteunt en houdt de 
melding vertrouwelijk als de melder dat wenst. Als de melder dat wil, kan de 
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vertrouwenspersoon de melding ook als klacht registreren en de 
klachtenprocedure van DiD volgen.

De voorzitter van de raad biedt een luisterend oor en: 1. signaleert de signalen, 
2. overlegt zo nodig met deskundigen, 3. luistert zo nodig naar de andere 
betrokkene(n) en 4. beoordeelt de situatie en beslist in overleg met de andere 
bestuursleden over de reactie.

Bij grove overtreding van de code kunnen vrijwilligers worden uitgesloten van 
DiD-activiteiten; en het verblijf van gasten kan voortijdig worden beëindigd, met 
in achtneming van de consequenties voor de gast.

In geval van seksueel misbruik of seksuele intimidatie van een minderjarige in de
zin van het Nederlandse strafrecht en waarbij een minderjarige betrokken is, 
wordt aangifte gedaan bij politie/Justitie. In geval van seksueel misbruik of 
seksuele intimidatie van een volwassene kan DiD de betrokken volwassene 
ondersteuning bieden bij het doen van aangifte bij Justitie.

Vertrouwenspersoon: Angelica Molter, info@angmolter.nl 

Voorzitter bestuur: Arjan van der Waal, arjan@defendersindordrecht.org

Bewustmaking & naleving

Deze code is voor iedereen toegankelijk op de website van DiD. Huidige DiD-
vrijwilligers zijn verplicht deze code te ondertekenen. Nieuwe vrijwilligers 
ondertekenen aan het begin van hun verband met DiD. Het bestuur verwijst naar 
deze code bij al haar wervingen. Gasten ondertekenen voor of bij aankomst. Het 
bestuur verwijst naar deze code bij het matchingsproces met alle potentiële 
gasten.

Ik heb deze gedragscode gelezen en begrepen:

Naam: __________________________________

Datum:  ___________________________________

Handtekening: 
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