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Voorwoord
Voor u ligt de gedragscode van Taskforce QRS Leiden. Hierin worden de normen en waarden beschreven, die voor 
alle vrijwilligers van onze stichting gelden. Daarnaast worden er in deze gedragscode maatregelen beschrijven, 
die genomen worden om de normen en waarden binnen onze stichting te handhaven. 

Definities
Seksuele intimidatie
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten, 
verbaal/non-verbaal of fysiek gedrag van seksuele aard.

Agressie
Onder agressie wordt verstaan: voorvallen waarbij een persoon fysiek of psychisch lastig gevallen wordt, 
waaronder bedreigingen, intimidatie en pesten.

Discriminatie
Onder discriminatie wordt verstaan: het ongelijk behandelen en achterstellen van een persoon op basis van 
persoonseigenschappen of voorkeuren.

Drugs
Hierbij onderscheiden we twee soorten:
• Harddrugs: zoals heroïne, cocaïne, LSD, extacy
• Softdrugs: zoals marihuana, wiet

Doel
Deze gedragscode is opgesteld om onze omgangsvormen voor onze vrijwilligers te verduidelijken. Als uitgangspunt 
geldt dat onze vrijwilligers zich professioneel gedragen wanneer zij namens onze stichting werkzaamheden 
verrichten. De doelen van deze gedragscode zijn:
• Het bestrijden en voorkomen van agressie, discriminatie en seksuele intimidatie;
• Het beschermen van onze vrijwilligers.

Gedragsregels
Vrijwilligers van onze stichting:
• Tolereren geen agressie en vertonen geen agressief gedrag tijdens werkzaamheden, die zij namens onze 

stichting verrichten. 
• Tolereren geen seksuele intimidatie en maken geen seksistische of andere beledigende opmerkingen en 

uitlatingen. Dit geldt voor alle mondelinge en schriftelijke communicatieroutes. 
• Respecteren ieders afkomst, sekse, geloofsovertuiging, leeftijd en andere persoonseigenschappen of 

voorkeuren.
• Maken geen discriminerende of andere beledigende grappen en uitlatingen. Dit geldt voor alle mondelinge 

en schriftelijke communicatieroutes.
• Gebruiken geen soft- of harddrugs en/of alcohol en dienen dit ook niet bij zich te dragen tijdens 

werkzaamheden, die zij namens onze stichting uitvoeren.

Deze gedragsregels gelden in elke situatie waarin de vrijwilliger onze stichting representeert en dienen door onze 
vrijwilligers te worden opgevolgd naar alle personen met wie zij in aanmerking komen tijdens de werkzaamheden, 
die zij voor onze stichting uitoefenen.
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Mochten deze gedragsregels overschreden worden, dienen vrijwilligers dit te melden bij het Bestuurslid Intern 
van onze stichting, Taskforce QRS Leiden. Dit kunnen zij doen door hem/haar te benaderen via opleidingen.
leiden@taskforceqrs.nl. Op basis van de ernst en omvang van de overtreding zal het bestuur van Taskforce QRS 
Leiden de vrijwilliger op zijn of haar gedrag aanspreken of corrigerende maatregelen treffen.

Kledingvoorschriften
Tijden de werkzaamheden bij Taskforce QRS Leiden of bij haar zusterstichtingen en moederstichting dienen 
vrijwilligers de donkerblauwe polo met Taskforce QRS Leiden logo te dragen. Het is hierbij niet toegestaan om 
onder deze polo niet-functionele kleding te dragen, zoals korte rokjes of jurkjes. Ook is het niet toegestaan om 
(strand)slippers te dragen, moet lang haar in een staart vastgebonden worden en dienen handsieraden afgedaan 
te worden voordat de vrijwilliger op de reanimatiepoppen gaat oefenen. Het dragen van handsieraden kan het 
materiaal van onze stichting beschadigen.

Wanneer vrijwilligers zich niet aan de kledingvoorschriften houden, zullen zij hierop geattendeerd worden. Bij 
veelvuldige overtredingen volgen passende maatregelen.

Toezicht op naleving
In de vrijwilligersovereenkomst geven vrijwilligers aan de gedragsregels van onze stichting te zullen naleven. 
Wanneer vrijwilligers deze gedragscode overschrijden, kan dat via de volgende routes achterhaald worden:
• Het bestuur van onze stichting is vaak zelf betrokken bij de lessen, die op middelbare scholen gegeven 

worden. In deze situaties letten de bestuursleden goed op het gedrag van de vrijwilligers van de stichting. 
• Hiernaast geven vrijwilligers van onze stichting nooit in hun eentje les. Vrijwilligers hebben hierdoor ook 

een controlerende en gedrag-corrigerende functie op hun collega vrijwilligers tijdens de werkzaamheden bij 
Taskforce QRS Leiden. 

• Jaarlijks vinden drie functioneringsgesprekken plaats tussen het bestuur van de stichting en de vrijwilligers, 
waarvan één in groepsverband. In deze gesprekken wordt het gedrag van de vrijwilliger ook besproken en 
getoetst.


