
Gedragscode 
 

Als stichting Herstel en Terugkeer werken we aan herstel en terugkeer van alle 
betrokkenen bij het proces van delict, straf en terugkeer in de samenleving. Wij 
willen graag een stem geven aan degenen die niet gehoord worden en degenen 
zichtbaar maken die anders onzichtbaar zijn. Ons uitgangspunt is dat iedereen 
recht van spreken heeft en dat alle betrokkenen recht hebben op erkenning en 
waardering. We handelen hierbij vanuit het idee van meerzijdige partijdigheid 1. Een 
meerzijdig partijdige houding betekent dat men beurtelings partijdig is met alle 
betrokkenen die verwikkeld zijn binnen een bepaald context. Men is voor de één 
zonder tegen de ander te zijn. Dit vraagt om veel nauwkeurigheid maar het draagt 
ook bij aan onderling begrip en herstel van vertrouwen.  

Wij hebben een brede en diverse netwerk van mensen en andere organisaties, 
betrokken in het proces van herstel en terugkeer, met wie wij samenwerken. Zowel 
in onze eigen kern activiteiten als in de verschillende samenwerkingsverbanden 
vinden wij het belangrijk dat  alle partijen zich gehoord en veilig voelen en dat 
persoonlijke grenzen gerespecteerd worden.  

Om duidelijker te maken wat we bedoelen en vrijwilligers en medewerkers 
handvaten te geven om onze kernwaarden in de praktijk tot uitvoer te brengen 
hebben we een gedragscode opgesteld. Wij verwachten dat een ieder die zaken 
constateert welke in overtreding zijn met ons gedragscode en/of kernwaarden, haar 
of zijn verantwoordelijkheid neemt om dit te melden bij de aangewezen 
vertrouwenspersoon. Melden van misstanden is zeker niet uitsluitend voorbehouden 
aan gedupeerden maar aan een ieder die een schending constateert en worden 
uiteraard in alle vertrouwelijkheid behandelt.  

	 	

																																																													
1 Het begrip ‘meerzijdige partijdigheid’ is gebaseerd op het werk van I. Boszormenyi-Nagy, 
Foundations Of Contextual Therapy: Collected Papers Of Ivan	(1987).	Boszormenyi-Nagy was de 
grondlegger van de contextuele benadering.  



1. Ongewenste seksuele intimidatie. 
De vrijwilliger/ medewerker onthoudt zich van seksistisch taalgebruik, 
seksueel getinte grappen en toespelingen die door deelnemers en andere 
betrokkenen als seksistisch kunnen worden ervaren. De vrijwilliger onthoudt 
zich van seksistisch getinte gedragingen, of gedragingen die door 
deelnemers en andere betrokkenen als zodanig kunnen worden ervaren. 

2. Racisme en discriminatie. 
We leven in een diverse en multiculturele samenleving. Wij zien diversiteit in 
al zijn verschillende verschijningsvormen in eerste instantie als een kracht en 
respecteren de ander in al zijn diversiteit. Discriminatie op basis van etniciteit, 
huidskleur, seksuele geaardheid, religie, sekse, lichamelijke beperking en 
andere aard hebben geen plek binnen onze organisatie.  

3. Privacy.  
We respecteren elkaars privacy en die van alle andere deelnemers. 
Privacygegevens worden alleen besproken voor zover ze relevant zijn bij de 
uitoefening van het (vrijwilligers)werk of in de uitzonderlijke situatie dat er 
acuut gevaar dreigt voor iemands leven of gezondheid. 

4. Genotsmiddelen  
- Roken: alleen in de open lucht en met de inachtneming van de lokaal 

geldende regels.  
- Alcohol: Niet toegestaan tijdens het uitoefenen van het (vrijwilligers)werk. 

Over het gebruik van alcohol tijdens festiviteiten worden (vooraf) nadere 
afspraken gemaakt. 

- Drugs: Het gebruik, in bezit hebben of het verhandelen van elke soort van 
drug door vrijwilligers, medewerkers en deelnemers op het werk en tijdens 
werk gerelateerde werkzaamheden is ten strengste verboden. 

5. Slotbepaling 
Behandel elkaar met respect, begrip en laat iedereen in haar of zijn waarde. 
Het ontmenselijken of kleineren van een ander ongeacht haar of zijn 
achtergrond wordt niet getolereerd. Het staat verder een iedere vrij om zaken 
die niet expliciet in dit document vermeld staan maar die niet passen bij onze 
kernwaarden of anderszins niet door de beugel kunnen te melden bij de 
leiding of vertrouwenspersoon.   
 
Ons  vertrouwenspersoon is Veronique Aicha Achoui, tevens ook nationaal 
coördinator bij RESCALED Nederland. Wil u contact met haar dan kunt u haar 
mailen op veronique.aicha@gmail.com .  


