
Gedragscode 
Introductie  

Als werknemer of vrijwilliger van Stichting Bisschoppelijke Vastenactie (Stichting BVA), bent u 

verplicht zich te houden aan het beleid en de procedures van de organisatie, de bepalingen en 

voorwaarden van uw dienstverband (zoals beschreven in uw arbeidsovereenkomst) of in uw 

vrijwilligerscontract, en om te verzekeren dat uw gedrag in overeenstemming is met de 

overtuigingen, waarden en doelstelling van de organisatie (zoals hieronder uiteengezet).  

Het doel van deze gedragscode is om normen van gedrag, waar u zich in bepaalde omstandigheden 

aan moet houden, te formaliseren. De gedragscode geldt voor alle medewerkers van Stichting BVA 

en voor (tijdelijke) vertegenwoordigers van Stichting BVA, ongeacht de locatie. Met het aanvaarden 

van deze gedragscode, zegt u toe om uw taken te vervullen en uw gedrag in overeenstemming te 

houden met de eisen van deze gedragscode.  

Het is de bedoeling dat, met het volgen van deze gedragscode, alle medewerkers en 

vertegenwoordigers de professionaliteit en impact van het werk van Stichting BVA zullen versterken 

en een gedeeld begrip zullen hebben van wie wij zijn, wat we willen uitdragen en hoe we ons 

gedragen. Deze gedragscode bevat verschillende delen: a) een algemeen deel dat voor alle 

vertegenwoordigers van Stichting BVA geldt, b) een deel dat geldt voor iedereen die Stichting BVA op 

buitenlandse reizen vertegenwoordigt en c) een deel dat geldt voor iedereen die namens de Stichting 

BVA scholen en/of parochies bezoekt. 

Als katholieke organisatie dienen medewerkers van Stichting BVA zich naast onderstaande 

gedragscodes ook te houden aan de Gedragscode pastoraat RKK, opgesteld door de Nederlandse 

bisschoppen. 

Voor alle medewerkers en vrijwilligers van Stichting BVA die scholen bezoeken geldt dat er een 

recente VOG afgegeven moet worden. 

Doelstelling en normen en waarden van Stichting BVA 

Doelstelling: Het inspireren en motiveren van katholieken in Nederland om mensen over 

de hele wereld te ondersteunen bij het opbouwen van een waardig bestaan. 

Dit doen we door te bouwen aan gemeenschappen in binnen- en buitenland 

en door het werven van fondsen in Nederland.  

Normen en Waarden: Waardigheid – de waardigheid van ieder mens staat voor ons centraal. Ieder 

mens heeft het recht om gewaardeerd en gezien te worden en ieder mens 

hoort de mogelijkheid te krijgen zichzelf te ontwikkelen. Wij bouwen aan 

gemeenschappen waar ieder, ongeacht religieuze achtergrond, zichzelf tot 

volle potentie kan ontwikkelen. 

Bonum commune – onder bonum commune (algemeen welzijn) wordt 

verstaan dat het bezit dat mensen hebben, ten goede moet komen aan de 

samenleving als geheel. Middels onze projecten wereldwijd werken wij aan 

goed gebruik en een rechtvaardige verdeling van welvaart en goederen. 

Solidariteit – het sociale leven dient zich te richten naar het algemeen 

welzijn, wil het zijn diepste betekenis bereiken. Hiertoe dienen de aardse 

goederen die aan ons allen gegeven zijn aangewend te worden. Bij de 

ontwikkeling naar menswaardige en rechtvaardige samenlevingen hebben 

we elkaar nodig, daarom is solidariteit van essentieel belang. 

https://www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl/wp-content/uploads/2018/04/Gedragscode_Pastoraat_2018.pdf


Subsidiariteit – de lokale initiatieven die de menselijke waardigheid en het 

bonum commune bevorderen, verdienen ondersteuning. Wij willen mensen 

de kans geven om zelf te werken aan een menswaardige en rechtvaardige 

samenleving. Dit houdt in dat verantwoordelijkheid zo lokaal mogelijk moet 

worden neergelegd. Zo komen persoonlijke talenten het best tot ontplooiing 

en worden mensen uitgedaagd actief mee te bouwen aan de samenleving. 

 

A - ALGEMEEN 

Als werknemer/vertegenwoordiger van Stichting BVA zal ik: 

1. mij houden aan de gedragscode pastoraat die is opgesteld door de Nederlandse bisschoppen; 

2. verantwoordelijk omgaan met de informatie en andere materialen waar ik door mijn werk bij 

Stichting BVA toegang tot heb; 

3. de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de medewerkers, vrijwilligers en partners van 

Stichting BVA verzekeren; 

3.1. ik volg alle wettelijke en organisatorische gezondheid- en veiligheid vereisten die van kracht 

zijn op mijn werk; 

3.2. ik gedraag me zodanig dat ik onnodig risico voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van 

mezelf en anderen vermijd; 

4. verzekeren dat mijn persoonlijke en professionele gedrag in overeenstemming is met de normen, 

waarden en doelstelling van Stichting BVA; 

4.1. ik behandel mensen eerlijk en met respect en waardigheid en ik erken de professionele 

opinie van anderen. Ik ben verantwoordelijk voor mijn daden en zal ongelijke 

machtsverhoudingen niet misbruiken; 

4.2. ik zal met een open en participerende werkwijze handelen, om samenwerking binnen en 

tussen teams te bevorderen en de best mogelijke organisatorische resultaten te leveren; 

4.3. ik neem verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en tijdigheid van mijn werk om bij te dragen 

aan de verwezenlijking van de doelstelling van de organisatie; 

4.4. ik zal niet onder invloed van alcohol of drugs werken; 

4.5. ik zal geen gebruik maken van of in het bezit zijn van illegale middelen wanneer ik Stichting 

BVA vertegenwoordig; 

4.6. ik zal er zo goed mogelijk voor zorgen dat mijn persoonlijke gedrag niet in strijd is met de 

waarden van Stichting BVA en geen afbreuk doet aan mijn vermogen om de rol uit te voeren 

waarvoor ik ben aangenomen; 

4.7. ik zal niks doen of zeggen dat schade toebrengt aan de reputatie van Stichting BVA; 

4.8. ik zal geen interviews geven of informatie verstrekken aan de media, tenzij ik toestemming 

heb gekregen om dit te doen. Ik zal geen informatie die vertrouwelijk is of schade kan 

aanrichten aan Stichting BVA aan anderen bekend maken; 

4.9. ik zal geen geschenken of vergoedingen van overheden, begunstigden, partners, donoren, 

leveranciers en andere personen aannemen die aan mij worden aangeboden door mijn 

dienstverband bij Stichting BVA; 

4.10. ik zal geen misbruik maken van mijn positie als werknemer/vrijwilliger bij Stichting BVA 

door het vragen van persoonlijke diensten of gunsten van anderen in ruil voor financiële 

steun van Stichting BVA; 

5. ik zal de contacten met relaties van BVA niet gebruiken voor andere doeleinden dan die met BVA 

zijn overeengekomen. 

https://www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl/wp-content/uploads/2018/04/Gedragscode_Pastoraat_2018.pdf


6. betrokkenheid bij criminele activiteiten, activiteiten die mensenrechten schaden en activiteiten 

die schadelijk zijn voor het werk van Stichting BVA vermijden; 

6.1. als ik me bewust ben van enige vorm van illegale activiteiten, zal ik dit bekend maken aan de 

bevoegde instanties; 

6.2. ik zal de organisatie op de hoogte stellen als ik schuldig word bevonden van strafrechtelijke 

feiten tijdens mijn dienstverband/tijdens de periode van mijn vrijwilligerswerk; 

6.3. ik zal me niet inlaten in ongepast of seksueel gedrag met kinderen onder de leeftijd van 18 

of kwetsbare volwassenen; 

6.4. ik zal op geen enkele manier misbruik maken van kinderen onder de leeftijd van 18 of 

kwetsbare volwassenen en zal dergelijk gedrag van anderen melden bij het bestuur van 

Stichting BVA; 

6.5. ik zal geen wapens dragen; 

6.6. ik zal me nooit bezighouden met uitbuiting, discriminatie, misbruik of corrupte relaties en 

zal passende maatregelen nemen als ik me bewust ben van deze zaken; 

B - PROJECTREIZEN 

7. op projectbezoeken mij gedragen conform de lokale wetgeving, gebruiken en normen en 

waarden; 

7.1. ik ben te gast en gedraag mij hiernaar. Ik pas me dus aan de lokale gebruiken, normen en 

waarden aan; 

7.2. ik vermijd discussies over gevoelige onderwerpen zoals politiek, religie, de positie van de 

vrouw, euthanasie, abortus, de seksuele vrijheden in Nederland etc. 

7.3. ik vermijd ongewenste aandacht door geen sieraden te dragen en telefoons, laptops en 

andere dure apparaten zo veel mogelijk uit het zicht te houden. De trouwring is een 

uitzondering, trouwringen kunnen wel verstandig zijn om te dragen; 

7.4. ik kleed mij passend naar de lokale gebruiken. In de regel valt alle kleding over de schouders 

en over de knieën en is er geen decolleté zichtbaar; 

7.5. ik ga geen seksuele relaties aan als ik namens Stichting BVA op projectbezoek ben. Ik maak 

ook geen afgezonderde afspraken met derden op mijn privé kamer; 

7.6. ik ga integer om met het verzamelen van film- en fotografiemateriaal. 

C – BEZOEKEN AAN PAROCHIES EN/OF SCHOLEN 

8. tijdens bezoeken aan parochies en/of scholen  

8.1. kleed ik mij passend: geen zichtbaar decolleté, geen hemdjes met spaghettibandjes, korte 

broek of rok etc. 

8.2. ben ik op scholen altijd herkenbaar gekleed in een Vastenactie-vest en -shirt.  

8.3. ben ik nooit langere tijd alleen met een leerling of een klas leerlingen in een ruimte (In het 

kader van het vier ogen beleid). Indien de docent weggaat uit de klas, attendeer je 

hem/haar erop dat het Vastenactie beleid is dat je niet lang alleen blijft met de kinderen. 

(NB: Vastenactie attendeert hier de scholen op voorhand ook al op.  

8.4. ben ik nooit alleen met een kind in een ruimte.  

8.5. Ik neem geen foto’s van personen met mijn eigen telefoon/camera in het kader van de 

privacywetgeving. 

Ik heb de gedragscode van Stichting BVA zorgvuldig gelezen en begrepen en ga ermee akkoord om 

mij te houden aan de eisen en mij te committeren aan het handhaven van de gedragsnormen die 

nodig zijn om de doelstelling, waarden en normen van Stichting BVA te waarborgen. 
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