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Het Rode Kruis werkt vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, 

onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. Ze betekenen voor het Rode Kruis dat 

ieder mens recht heeft op respect en waardigheid. Dat mensen in de grootste nood als eerste moeten 

worden geholpen. Dat hun geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening hierbij niet ter zake 

doet. Dat we geen partij kiezen in conflicten, behalve die van de slachtoffers. Dat we onze eigen 

keuzes maken, maar altijd in overleg met onze partners. Dat we onze hulp professioneel voorbereiden 

maar vrijwillig bieden. Dat we wereldwijd een beweging van Rode Kruis en Rode Halve Maan 

organisaties vormen die elkaar helpen en bijstaan op basis van gelijkwaardigheid. 

 

 

Preambule van de Statuten van het Nederlandse Rode Kruis, 1 april 2019 

 

 

 

  

6.1.



Inleiding 

Het belangrijkste en meest kwetsbare bezit van het Rode Kruis is vertrouwen. Het vertrouwen van de 

overheid, van donateurs, van vrijwilligers en medewerkers, en niet op de laatste plaats: dat van de 

hulpvragers. Dat vertrouwen is gebaseerd op het feit dat het Rode Kruis in Nederland en daarbuiten 

al meer dan 150 jaar hulp verleent op basis van zeven grondbeginselen: Menslievendheid, 

Neutraliteit, Onpartijdigheid, Onafhankelijkheid, Vrijwilligheid, Eenheid en Algemeenheid. Normen 

die aangeven wat je van het Rode Kruis mag verwachten en die zijn unieke hulpverleningsmandaat 

bepalen. Hulp zonder aanziens des persoons, met respect voor de medemens, gebaseerd op een 

goede inschatting waar basislevensbehoeften het meeste in het gedrang zijn. 

 

Dat ging in het verleden niet altijd goed en dat zal in de toekomst ook niet altijd goed gaan. Het 

koesteren van vertrouwen vraagt erom dat we zorgvuldig handelen, volgens de grondbeginselen, op 

een manier die boven alle twijfel verheven is. Het vraagt om continue, structurele aandacht in de 

organisatie. Om mechanismes die ervoor zorgen dat integer en ethisch handelen de regel is. Om 

mechanismes die in werking treden op het moment dat het niet goed gaat. En om een open oog voor 

de meest kwetsbaren – zij, die onze hulp het meeste nodig hebben. Het handelen van het Rode Kruis 

in de Tweede Wereldoorlog is een zwarte bladzijde in een boek van meer dan 150 jaar. Een bladzijde 

waar we veel van hebben geleerd en willen blijven leren.  

 

In deze notitie beschrijven we hoe we onze integriteit en ons ethisch handelen zo goed mogelijk 

borgen. Zodat in tijden van nood níemand er alleen voor staat. Zodat we het voorbeeld kunnen zijn 

en blijven dat van het Rode Kruis verwacht mag worden. Deze notitie beschrijft de acties die we de 

komende twee jaar op het gebied van integriteit en ethisch handelen willen ondernemen. Deze 

acties zijn separaat uitgewerkt in een implementatieplan, dat wordt uitgerold onder 

verantwoordelijkheid van de clustermanager P&O. In 2022 evalueren we deze acties en stellen we ze 

waar mogelijk en nodig bij. 
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Integriteit en ethisch handelen 

Voor onze definitie van integriteit en ethisch handelen baseren we ons op de omschrijving van dr. 

Edgar Karssing van de Nyenrode Business Universiteit. 

 

Integriteit is het zorgvuldig, uitlegbaar en standvastig handelen: 

• Zorgvuldig: doe ik mijn werk goed? Doe ik recht aan de situatie? Houd ik rekening met 

rechten, belangen en welzijn van alle belanghebbenden?  

• Uitlegbaar: past mijn handelen bij mijn kernverantwoordelijkheden en –taken? Beslis ik op 

basis van goede argumenten? 

• Standvastig: durf ik te doen wat ik denk dat goed is? Durf ik het te zeggen als ik denk dat wat 

we doen niet goed is? Kom ik regels, afspraken en toezeggingen na, houd ik mijn rug recht bij 

weerstanden en verleidingen? 

 

Bij integriteit ligt het accent meer op het voldoen aan afgesproken normen. Bij ethisch handelen gaat 

het meer over de weging van die normen in een concrete situatie, waarin normen niet direct 

duidelijkheid geven. Wat is het goede om te doen als vrijwilliger of beroepskracht, gegeven het kader 

van bijvoorbeeld grondbeginselen en gedragscode? Discussie hierover kan bestaan op basis van 

bijvoorbeeld cultuur, mening, geloofsovertuiging, et cetera. Voor integriteit is (de mate van) 

diversiteit van de organisatie daarom van wezenlijk belang. Hoe we werken aan onze diversiteit 

wordt in het Actieplan Diversiteit en Inclusiviteit (2020) beschreven. 

 

De definitie van ethisch handelen formuleren we in onze context als: 

 

Bewust handelen vanuit het constante besef om steeds de juiste keuze te willen maken voor 

de meest kwetsbare(n), op basis van de grondbeginselen 

 

Dit bewuste handelen, deze aandacht voor integriteit is als gezegd belangrijk voor het behoud van 

vertrouwen. Het bijzondere humanitaire mandaat van het Rode Kruis is daarbij het richtsnoer. Het 

Rode Kruis moet boven alle twijfel verheven zijn - en blijven. De rol van medewerkers en vrijwilligers 

daarbij is cruciaal. 

Bewust handelen vraagt ook om eigen afwegingen. Het Rode Kruis vervult ten opzichte van de 

overheid weliswaar een auxiliaire rol (we ondersteunen de overheid in rampenhulpverlening of 

vervangen haar indien nodig). Maar tegelijkertijd is Onafhankelijkheid een belangrijk grondbeginsel: 

we maken onze eigen afwegingen wie wij helpen op basis van ons humanitair mandaat. Die kunnen 

soms afwijken van de inzichten die een overheid heeft. Ook in het recente verleden hebben we 

voorbeelden gezien waarin wij een eigen, afwijkend standpunt hadden wat betreft hulpverlening aan 

kwetsbare groepen. Of het nu ging om hulp aan uitgeprocedeerde asielzoekers of aan kinderen van 

IS-strijders in Koerdische detentiekampen. 
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Binnen de “goededoelenwereld” is een brede bewustwording gaande op het gebied van integriteit. 

Donoren en samenwerkende partijen verwachten scherpte op dit gebied, ook van het Rode Kruis, als 

prominente partij in de humanitaire sector. 

 

In Strategie 2025 geven we vrijwilligers een grotere verantwoordelijkheid om eigenstandig en 

daadkrachtig de juiste keuzes te maken bij het helpen van de meest kwetsbaren. Grondbeginselen 

moeten de kapstok zijn voor die juiste keuzes. Situaties zijn om van te leren. We hebben een lerende 

en transparante organisatie nodig, waar mensen elkaar durven aan te spreken en misstanden durven 

te benoemen. Een open cultuur, waarin dingen bespreekbaar zijn. Waar formele structuren 

toegankelijk zijn, maar pas gebruikt worden als bespreken en aanspreken geen optie (meer) zijn - 

denk bijvoorbeeld aan seksueel misbruik. Het versterken van die cultuur valt buiten het bestek van 

deze notitie, maar is wel een essentiële randvoorwaarde om te kunnen blijven werken aan integriteit 

en ethisch handelen. Integriteit, ethisch besef moet een integraal onderdeel zijn van onze cultuur. 

 

Twee assen… 

We willen de aandacht voor integriteit versterken langs twee assen: 

• Integriteit in wát we doen: in onze hulpverlening: maken we de juiste keuzes en doen we wat 

we kunnen doen voor de juiste groepen? Zijn we zo ingericht en zijn we zo bewust dat we 

blinde vlekken in onze hulpverlening voorkomen? 

• Integriteit in hóe we dat doen: in ons gedrag: werken we samen in een open cultuur, waarin 

dingen die niet goed gaan wel bespreekbaar zijn? Durven we elkaar daarop aan te spreken, 

op een constructieve manier; hard op de inhoud en empathisch maar duidelijk op de 

persoon? Pakken we signalen als organisatie goed op? 

 

Integriteit begint met aanspreken op alle niveaus in de organisatie. Er moet daarnaast wel een 

duidelijke structuur bestaan voor als aanspreken uiteindelijk niet voldoende is – en die structuur 

moet op iedere laag van de organisatie laagdrempelig toegankelijk zijn. 

 

En vier lijnen 

Om ons integriteitskader en de basis van ons ethisch handelen voortdurend te kunnen blijven 

versterken, zien we vier lijnen voor ons waarlangs we actie ondernemen: 

 

1. We hebben een goed geborgd leerproces op alle niveaus: we bouwen aan een voortdurend 

ethisch besef in alle lagen van de organisatie; 

2. We hebben een toegankelijk ‘integriteitshuis’ op orde, waarin processen simpel te volgen 

zijn; 

3. We doorlopen een jaarlijkse integriteitscyclus om ons in hulp en gedrag scherp te houden en 

zo de kwaliteit van onze hulpverlening hoog te houden; en 

4. We verantwoorden ons gedrag en handelen eerlijk, transparant en authentiek 
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1. Leerproces 

Ethisch besef en integer handelen zijn geen abstracte concepten, maar zijn de basis voor alles wat we 

doen bij het Rode Kruis. Ben je je bewust van dilemma’s in je werk of in je hulpverlening en kun je de 
afwegingen die je maakt voor jezelf verantwoorden? Spreek je elkaar op een constructieve manier 

aan en overleg je in geval van twijfel? Draagt wat je doet optimaal bij aan waar het Rode Kruis voor 

staat: dat níemand er in tijden van nood alleen voor staat, zonder aanziens des persoons? 

De grondbeginselen van het Rode Kruis zijn een goed kader voor ethisch besef en integer handelen. 

Kennis hiervan is daarom van belang voor iedere medewerker, vrijwilliger, Ready2Helper en andere 

stakeholder van het Rode Kruis. We besteden daar ieder jaar aandacht aan. Ook organiseren we 

jaarlijks een ethische dag, waarin de lessen van het afgelopen jaar centraal staan. We hebben 

dilemma workshops, die jaarlijks in de beroepsorganisatie en in de districten worden gehouden. En 

we zorgen dat in de onboarding van nieuwe medewerkers en vrijwilligers er aandacht is voor 

grondbeginselen en integriteit. We blijven oog houden voor ons oorlogsverleden. 

 

Concreet ondernemen we de volgende acties ter versterking van ons leerproces: 

• We zorgen dat er ieder jaar een actuele dilemmaworkshop beschikbaar is voor vrijwilligers 

en medewerkers. Deze vindt ieder jaar in ieder district en in ieder cluster plaats en worden 

gegeven door, collega’s die graag een rol spelen bij het versterken van onze integriteit en 
ethisch gedrag (nader toegelicht hieronder). 

• Jaarlijkse organiseren we een ‘ethische dag’, eventueel geïntegreerd in een Dag van de 

Hulpverlening of vergelijkbaar evenement – met persoonlijke ervaringen van mensen en met 

de resultaten van een jaarlijkse integriteitsenquête als vertrekpunt. 

• In alle opleidingen en trainingen hebben we aandacht voor de grondbeginselen en ethische 

dilemma’s.  

• Twee keer per jaar hebben we brede interne aandacht voor de grondbeginselen. 

• In de onboarding van iedere nieuwe vrijwilliger of medewerker en bij de inzet van iedere 

Ready2Helper is er aandacht voor de grondbeginselen van het Rode Kruis. 

 

2. Integriteitshuis 

Het opschonen en toegankelijk maken van ons integriteitshuis heeft prioriteit. Het Rode Kruis heeft 

veel geregeld op het gebied van integriteit (klokkenluidersregeling, klachtenfunctionaris, 

vertrouwenspersoon, geschillencommissie, seksueel wangedrag meldnummer, etc). De kerstboom 

hangt erg vol en de weg is soms moeilijk te vinden. Dat willen we de komende tijd toegankelijker 

maken voor medewerkers en vrijwilligers. In principe is de ‘escalatieladder’ duidelijk (melden bij 
leidinggevende, als dat niet kan bij P&O, als dat niet kan bij een interne vertrouwenspersoon, als dat 

niet kan bij een externe vertrouwenspersoon). In de praktijk weet naar verwachting niet iedereen de 

weg goed te vinden. 

Om daarbij te helpen, vragen we enkele beroepskrachten naast hun reguliere werk om als interne 

vertrouwenspersoon actief te zijn. Rol van deze is opvang en begeleiding, adviseren en signaleren, 

informeren en voorlichting geven. Zij zullen hiervoor gecertificeerd worden.  

Een belangrijke pijler van het integriteitshuis is verder de gedragscode. Dit is een levend document. 

De komende tijd willen we erop toezien dat iedere nieuwe medewerker en iedere nieuwe vrijwilliger 
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deze gedragscode heeft getekend. Iedere Ready2Helper willen we daarbij als gezegd in een korte 

briefing meegeven waar het Rode Kruis voor staat. Jaarlijks herinneren we mensen aan het belang 

van de gedragscode. 

Bij onze leveranciers en corporate partners voeren we op met een nader te bepalen frequentie een 

integriteitscheck uit. Deze is laagdrempelig als het om kleine bedragen of een beperkte 

samenwerking gaat. Ook in ons beleggingsbeleid hebben we heldere uitgangspunten wat betreft 

ethiek en integriteit.  

Om de stabiliteit van het integriteitshuis te borgen, richten we een team integriteit in, waarin P&O, 

vrijwilligersmanagement, communicatie en de specialist Humanitair Oorlogsrecht vertegenwoordigd 

zijn.  

De aandacht voor integriteit is geborgd in artikel 31.4 van de statuten. We zullen onderzoeken of het 

wenselijk is deze bepaling uit te breiden. 

 

3. Integriteitscyclus  

Om de aandacht voor integriteit te borgen, richten we een integriteitscyclus in. Daarin borgen we 

ook een externe blik op onze aanpak.  
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Grofweg houden we voor deze integriteitscyclus het volgende tijdspad aan: 

• In februari evalueert het team integriteit het afgelopen jaar: welke cases zijn 

voorbijgekomen, wat hebben we hiervan geleerd en hoe kunnen we die verwerken in de 

dilemmaworkshops? Welke feedback komt van de interne en externe vertrouwenspersonen? 

Daarbij houden ze rekening met input vanuit de directie en formuleren ze de 

aandachtspunten voor het komende jaar. 

• In maart formuleren we een paragraaf over integriteit voor het jaarverslag, gebaseerd op de 

evaluatie van het integriteitsteam 

• In mei doen we een jaarlijkse enquête onder vrijwilligers en medewerkers, waarbij we in de 

vraagstelling rekening houden met de terugkoppeling van het integriteitsteam. 

• In september organiseren we een ethische dag, waarin de uitkomsten van de enquête 

besproken worden. 

• In oktober zijn er reflecties in de clusters en de districten op de uitkomsten van de ethische 

dag en de enquête. De dilemma workshops kunnen hierbij van nut zijn. 

• In november houden directie, MT en een delegatie uit het bestuur een ‘moreel beraad’ op 

basis van bovenstaande, extern begeleid. 

• In januari formuleert de directie een integriteitskoers voor het komende jaar, gebaseerd op 

bovenstaande. 

• In februari evalueert  het team integriteit  het afgelopen jaar, rekening houdend met de 

integriteitskoers van de directie. Vervolgens formuleren ze  aandachtspunten voor het 

komende jaar die worden geaccordeerd door directie/ MT.   

 

4. Verantwoording 

Verantwoording is een start om te leren en is daarom een belangrijk onderdeel van onze aanpak. 

Onder verantwoording hebben we aandacht voor een aantal zaken: 

 

• Jaarlijks staan we stil bij de lessen uit de Tweede Wereldoorlog en zijn we aanwezig bij 

relevante herdenkingen en bijeenkomsten; 

• In ons jaarverslag en op de website besteden we transparant en authentiek aandacht aan 

onze integriteit en de uitdagingen daarbij. Dit hebben we ook vastgelegd in onze 

integriteitscyclus; 

• We benutten de informatie die bij ons binnenkomt via ons integriteitshuis: we analyseren die 

en met het team integriteit bepalen we, jaarlijks, mede op basis van die informatie de 

aandachtspunten voor het komende jaar (zie ook hierboven); 

• En we koppelen proactief terug naar stakeholders die dit aangaat; het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken, Partos, Goede Doelen Nederland, CBF, et cetera. 

Hiermee willen we onze (verwachte en onverwachte) verantwoording naadloos laten aansluiten op 

ons leerproces, als beschreven onder punt 1. 
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Tot besluit 

Aandacht voor integriteit en ethisch handelen heeft zijn basis in het behoud en de versterking van 

het in ons gestelde vertrouwen. Met deze notitie en deze vier actielijnen verwachten we onszelf op 

dit punt verder te versterken. Met positieve aandacht en gericht op leren. Zodat we onze missie op 

een goede manier waar kunnen maken: in tijden van nood staat niemand alleen. 

 

Den Haag, augustus 2020 
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