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Beleidsplan Stichting Rumi 
 

Stichting Rumi wil werk maken van veilig vrijwilligerswerk. We vinden het belangrijk dat 

stichting Rumi voor allerlei mensen een prettige plek is om (bezig) te zijn; we gaan 

respectvol met elkaar om, er zijn afspraken om onfatsoenlijk, discriminerend, seksueel 

grensoverschrijdend gedrag en andere ongewenste gedragingen te voorkomen en waar 

nodig aan te pakken.  

 

Welke maatregelen hanteert Stichting Rumi?  

 

A. Vrijwilligersovereenkomst. 

B.  Verklaring omtrent gedrag (VOG); Indien nodig,  dienen vrijwilligers die tijdens hun 

werk verantwoordelijk zijn voor kwetsbare deelnemers en kinderen een VOG te 

kunnen overleggen.  

C. Vertrouwenspersoon 

 Bij de vertrouwenspersoon kunnen betrokkenen terecht met hun vermoedens of 

kennis van ongewenst gedrag (zoals fraude, diefstal, seksueel misbruik, etc.) De 

vertrouwenspersoon bij Rumi wordt aangewezen door de voorzitter van het bestuur.  

 

D. Gedragscode  

Deze gedragscode is een document met richtlijnen voor de omgang tussen 

vrijwilligers en de doelgroep van stichting Rumi. Deze gedragscode maakt onderdeel 

uit van de vrijwilligersovereenkomst van stichting Rumi.  

 

 
GEDRAGSCODE  
 
Gedragsregels voor vrijwilligers die activiteiten organiseren voor de vluchtelingen (hierna 
te noemen: deelnemers/cliënten):  
 

Algemeen Geldende Omgangsregels 
 
Onze cliënten en iedereen die werkt binnen stichting Rumi, moet zich prettig, veilig en 
gerespecteerd kunnen voelen. Hiervoor is het belangrijk om met elkaar afspraken te 
maken over de manier van omgaan met elkaar, de omgangsregels. Deze gelden voor 
iedereen: cliënten, medewerkers, bezoekers. 
 

1. De vrijwilliger accepteert en respecteer de ander zoals hij is.  
2. De vrijwilliger respecteert de privacy en grenzen van anderen. 
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3. De vrijwilliger houdt rekening met de levens-, geloofs- en politieke overtuiging en 
etnische en culturele achtergrond van de ander en voert geen discussies 
hierover. 

4. De vrijwilliger geeft geen uiting aan opvattingen, grappen en toespelingen over 
persoonlijke kenmerken van mensen of hun cultuur. Hij/zij discrimineert niet. 
 

5. De vrijwilliger vecht niet, hij gebruikt geen geweld, hij bedreigt de ander niet en hij 
berokken de ander geen schade. 
 

6. De vrijwilliger maakt op geen enkele wijze misbruik van zijn machtspositie. 
 

7. De vrijwilliger helpt anderen om zich ook aan deze afspraken te houden. 
 

8. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de 
deelnemer zich veilig en gerespecteerd voelt.  
 

9. De vrijwilliger mag de deelnemer niet op zodanige wijze aanraken, dat deze 
aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren 
zal worden.  
 

10. De vrijwilliger heeft de plicht de deelnemer naar vermogen te beschermen tegen 
vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend 
gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen wordt 
nageleefd. 

 
11.  Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze 

gedragscode en bij vermoedens van seksueel en/of discrimineerde 
grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de 
daarvoor door het bestuur aangewezen personen. 

 
12.  De vrijwilliger is zich bewust van de privacy-gevoeligheid van de informatie 

waarmee hij/zij werkt en gaat daar zorgvuldig en discreet mee om. 
 
Reacties en gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder 
grensoverschrijdend gedrag met de vluchtelingen kunnen worden gesanctioneerd door 
ontslag bij Rumi en het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met de 
vluchtelingen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.  
Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met kwetsbare personen, waarvan het 
bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij 
politie/justitie worden gemeld.  
 
Zaken als beroepsgeheim en zwijgplicht zijn tevens vastgelegd in de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens en de Europese Conventie ter Bescherming van 
de Rechten van de Mens. Iedere cliënt moet de zekerheid hebben dat vertrouwelijke 
gegevens ook vertrouwelijk blijven.  
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Op grond van de WBP ( Wet Bescherming Persoonsgegevens) mogen 
persoonsgegevens alleen worden verzameld voor welbepaalde, vooraf uitdrukkelijk 
omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Persoonsgegevens mogen alleen worden 
verwerkt voor doeleinden die daarmee verenigbaar zijn. Bij verwijzingen naar of 
contacten met andere instellingen worden slechts die gegevens doorgegeven die in het 
kader van de dienstverlening relevant en noodzakelijk zijn. 
 
Deze gedragscode is op 01 februari 2017 vastgesteld door het bestuur van Stichting 
Rumi. 
 

 

 


