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Grondbeginselen
Menslievendheid, Onpartijdigheid, Neutraliteit, Onafhankelijkheid,  
Vrijwilligheid, Eenheid en Algemeenheid. 

We tonen onze betrokkenheid bij mensen 
in nood. We laten zien dat wij er voor hen 
zijn als ze ons nodig hebben. We hebben 
oog voor persoonlijk leed en willen dat 
graag verzachten - zonder dat mensen af-
hankelijk van ons worden. We mobiliseren 
mensen elkaar te helpen als dat nodig is en 
we zorgen dat mensen daartoe ook goed in 
staat zijn. 

Dit doen we op basis van de zeven grond-
beginselen van het Rode Kruis. Die zijn 
leidend voor al ons handelen en vormen de 
basis van onze organisatie.

de menselijke waardigheid van iedereen respecteer;

wederzijds begrip en samenwerking tussen mensen bevorder;

mijn betrokkenheid toon naar anderen;

tijdens mijn activiteiten voor het Rode Kruis geen onderscheid maak op basis van  
nationaliteit, ras, cultuur, sekse, seksuele geaardheid, religieuze overtuiging, sociale  
achtergrond, handicap, burgerlijke staat, leeftijd, politieke voorkeur e.d.;

tijdens uitvoering van werkzaamheden voor het Rode Kruis geen partij kies in een conflict 
of me publiekelijk meng in politieke, raciale, religieuze of ideologische discussies;

de (politieke en economische) onafhankelijkheid van het Rode Kruis uitdraag en nastreef; 

in mijn werk voor het Rode Kruis niet uit ben op persoonlijk gewin.

01
hulp verleen op basis van gelijkwaardigheid,  
waarbij ik uitga van de kracht van de ander;

discriminatie, intimidatie, pesten en ander ontoe-
laatbaar gedrag afwijs en bespreekbaar maak en 

als het nodig is, meld bij mijn leidinggevende of 
coördinator; 

mij positief opstel. Dit doe ik bijvoorbeeld in mijn 
uitingen op publieke en sociale media, door te 
groeten, complimenten te geven, op tijd te komen, 
vergaderingen voor te bereiden en afspraken na te 

komen. 

competent ben voor mijn taken,  
bevoegdheden en verantwoordelijkheden;

klaar sta als dat nodig is en snel en  

doortastend handel;

efficiënt omga met de beschikbare middelen.

Respectvol
We respecteren ieders individuele 
waarden, overtuigingen en ideeën.

02

Integer
We zijn eerlijk en betrouwbaar.

03

uit zuivere motieven handel;

belangenverstrengeling en misbruik van mijn 

positie of bevoegdheden voorkom en het 
bespreek als ik dit bij anderen signaleer;

de privacy en vertrouwelijkheid van het 

Rode Kruis als organisatie te allen tijde 
bescherm, inclusief haar mensen, hulpvra-
gers, donoren, partners en anderen die het 
Rode Kruis steunen. 

hulp bied aan iedereen die dat nodig heeft; 

iedereen waardeer die een bijdrage levert in tijd 
of geld - hoe klein ook;

open sta voor nieuwe ideeën en innovatie.

Daadkrachtig
We staan paraat als het nodig is en zijn in 
staat snel, kordaat en passend te reageren.

04

Toegankelijk
Onze deur staat open voor iedereen die ons nodig heeft, 
zonder aanzien des persoons en juist voor de meest 
kwetsbaren in tijden van nood.

05

Dat betekent dat ik:

Dat betekent dat ik:

Dat betekent dat ik:

Dat betekent dat ik:

Dat betekent dat ik:
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Het Nederlandse Rode Kruis helpt mensen in 
nood. Dat doen we om de hoek - en ver weg. 
Dat doen we vanuit ons hart en met de mouwen 
opgestroopt. Want wij zijn het Rode Kruis. 

Samen hebben we een organisati e opgebouwd 
die bestaat uit heel veel vrijwilligers en beroeps-
krachten. We hebben een open cultuur, waar 
iedereen gewaardeerd wordt om de bijdrage die 
hij of zij levert in ti jd of geld, hoe klein ook. 

Ik sta voor...

Naam:

Adres:

Postcode:   

Plaats:

Werkzaam als: 

Plaats:           Datum:

Handtekening:

Hier teken ik voor.

Hier sta ik voor.

We staan daadkrachti g in de samenleving. We stel-
len ons open, integer en toegankelijk op naar onze 
medemens. Zo vormt ons dagelijkse doen en laten 
het visitekaartje van het Rode Kruis. Daar nemen 
we verantwoordelijkheid voor. En we verwachten 
van jou hetzelfde. 

Daarom hebben we onze Gedragscode opgesteld. 
Deze  is in lijn met het gedachtengoed van Henry 
Dunant en de grondbeginselen van het internati o-
nale Rode Kruis. 

Er staat beschreven hoe je je gedraagt wanneer je 
het Nederlandse Rode Kruis vertegenwoordigt. 

Onze Gedragscode is van toepassing op alle situati es 
waarin je je werk doet en herkend kunt worden als 
vertegenwoordiger van het Nederlandse Rode Kruis. 

Deze code geldt voor iedereen die voor ons acti ef is: 
vrijwilligers, bestuursleden, beroepskrachten, 
ambassadeurs en woordvoerders van het Nederlandse 
Rode Kruis.

Waarom de 
Gedragscode?

Voor iedereen, 
ook voor jou. Ik verklaar hierbij dat ik kennis heb genomen van de 

inhoud van de Gedragscode, deze onderschrijf en me 
hiernaar gedraag.


