Gedragscode Travel Active vrijwilligers
Deze gedragscode is opgesteld door Travel Active en bestaat uit een aantal richtlijnen die onze
vrijwilligers dienen na te streven tijdens hun deelname aan het vrijwilligerswerkprogramma
van Travel Active. Door het ondertekenen van deze gedragscode geef jij aan de richtlijnen te
zullen naleven tijdens je deelname aan het vrijwilligerswerkprogramma.
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Iedere vrijwilliger die gaat werken op sociale, educatieve of medische projecten is verplicht
deel te nemen aan een voorbereidingstraining van Stichting Muses en vraagt een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG) aan.
Van iedere vrijwilliger wordt verwacht dat het informatiehandboek van Travel Active zorgvuldig
wordt gelezen.
Van iedere vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij de vooraf aangegeven vrijwilligerswerkperiode
afrond. Een eerder vertrek is enkel mogelijk in overleg met de partnerorganisatie en Travel Active
op basis van een gegronde reden.
Bij een eerder vertrek kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van de
(gedeeltelijke) programmakosten.
Als vrijwilliger dien je je te houden aan de regels die ter plekke opgesteld zijn door de
partnerorganisatie/projectleiding. Er wordt van je verwacht dat je altijd de instructies vanuit
de projectleiding/partnerorganisatie opvolgt.
Van iedere vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij respectvol omgaat met de lokale bevolking
en cultuur. Als vrijwilligers ben je te gast in het land en pas jij je aan de lokale
omstandigheden aan.
Eventuele suggesties/opmerkingen m.b.t. jouw programma/vrijwilligerswerk dienen tijdens
de vrijwilligerswerkperiode bij zowel Travel Active als de partnerorganisatie kenbaar gemaakt
te worden.
Van iedere vrijwilliger wordt verwacht dat opvallende omstandigheden op
vrijwilligersprojecten gemeld worden bij zowel Travel Active als de partnerorganisatie.
Van iedere vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij gepast gekleed is tijdens het
vrijwilligerswerk. Zo raden we aan om tijdens het vrijwilligerswerk broeken/rokken tot over de knieën
te dragen en daarnaast de schouders te bedekken.
Iedere vrijwilliger is verplicht medische problemen die van invloed kunnen zijn tijdens het
vrijwilligerswerk vóór vertrek te melden.
Iedere vrijwilliger is verplicht bij om eventuele psychische problemen die van invloed
kunnen zijn tijdens het vrijwilligerswerk voor vertrek te melden bij Travel Active.
Roken, alcohol of drugsgebruik zijn niet toegestaan tijdens het vrijwilligerswerkprogramma.
Iedere vrijwilliger dient bij terugkomst uit het buitenland bereid te zijn het
vrijwilligerswerkprogramma telefonisch te evalueren met Travel Active.

Hierbij verklaar ik, __________________________, dat alle gegeven informatie naar waarheid is
ingevuld. Ik bevestig dat ik de richtlijnen uit de gedragscode na zal leven.
Datum:								Handtekening:
____________________						__________________________

Aanvullende regels inden je gaat werken op een project met kinderen:
Deze gedragscode is opgesteld door Travel Active en bestaat uit een aantal
richtlijnen die onze vrijwilligers dienen na te streven tijdens hun deelname aan het
vrijwilligerswerkprogramma van Travel Active. Door het ondertekenen van deze
gedragscode geef jij aan de richtlijnen te zullen naleven tijdens je deelname aan het
vrijwilligerswerkprogramma.
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Het is niet toegestaan om een kind, zonder toezicht of zonder toestemming van de
projectmedewerkers, mee te nemen naar een locatie buiten het project (bijv. een restaurant
of winkelcentrum).
Het is niet toegestaan om een kind van je vrijwilligersproject mee te nemen naar een
accommodatie/gastgezin.
Het is niet toegestaan om een accommodatie/bed te delen met een kind waarmee je werkzaam
bent op het project.
Vrijwilligers zijn te allen tijde verantwoordelijk voor acties/reacties op het gedrag van
kinderen. Er wordt van jou verwacht dat je de consequenties van je acties overziet.
Eventuele meegebrachte donaties/cadeaus dienen altijd in overleg met lokaal personeel
(en bij voorkeur door lokaal personeel) overhandigd te worden aan de kinderen.
Als vrijwilliger ben je te allen tijde bereid de dagelijkse verzorging van kinderen en de
eindverantwoordelijkheid over te laten aan de lokale medewerkers, beseffende dat zij de
stabiele factor zijn in het leven van de kinderen. Als vrijwilliger ben jij je ervan bewust dat je de
kinderen weer zult verlaten.
Het maken van foto’s en/of video’s is enkel toegestaan na goedkeuring van lokaal personeel
of wettige voogd en er wordt verwacht dat je doordacht omgaat met het publiceren van deze
foto’s/video’s (bijv. op social media)
Indien je inzicht krijgt in vertrouwelijke informatie van kinderen heb je een geheimhoudingsplicht,
tenzij schriftelijke toestemming door ouders/wettelijke voogd is gegeven om informatie te delen met derden.
Vrijwilligers mogen onder geen enkele voorwaarde brutaal of kleinerend gedrag tonen in het bijzijn van kinderen.
Van iedere vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij net en gepast taalgebruik rondom de kinderen gebruikt.
Van iedere vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij zorgvuldig omgaat met lichamelijk contact met kinderen.
Lichamelijk contact is niet verboden maar mag nooit seksueel getint zijn (of deze indruk wekken).
In de omgang met kinderen mag onder geen enkele voorwaarden onderscheid tussen
kinderen worden gemaakt (geen ‘favorieten’).
Probeer er te allen tijde voor te zorgen dat je met minimaal 2 personen supervisie over de
kinderen hebt en voorkom dat je in een situatie komt waarbij je alleen bent met de kinderen.
Ongepast gedrag m.b.t. de kinderen kan leiden tot beëindiging van je vrijwilligerswerk. Deze
beslissing wordt beoordeeld door de partnerorganisatie van Travel Active en lokaal personeel
op het project. Indien noodzakelijk kan er door de partnerorganisatie aangifte gedaan worden
(afhankelijk van de ernst van de situatie).

Hierbij verklaar ik, __________________________, dat alle gegeven informatie naar waarheid is
ingevuld. Ik bevestig dat ik de richtlijnen uit de gedragscode na zal leven.
Datum:								Handtekening:
____________________						__________________________

