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Gedragscode Stichting Solatido, vastgesteld op 13 april 2021 
 
Inleiding 
Stichting Solatido is een Stichting die zich inzet om muziekbeleving mogelijk te maken voor 
mensen met een beperking, mensen met niet aangeboren hersenletsel en ouderen (met 
dementie). 
 
De stichting organiseert daartoe workshops/optredens voor bewoners van verzorgingshuizen, 
verpleeghuizen, instellingen en woonvormen voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten. 
Altijd is sprake van een actieve component, het gaat dus niet om het verzorgen van concerten. 

De stichting werkt veel met vrijwilligers om deze workshops mogelijk te maken, zowel voor 
het vervoer en klaarzetten van de muziekinstrumenten, veelal djembés, als voor begeleiding 
van de cliënten tijdens de workshops. 

Definitie gedragscode 
Een gedragscode geeft richtlijnen voor de omgang tussen vrijwilligers en kwetsbare mensen. 
De code geeft aan waar de grenzen liggen in het contact.  
Een gedragscode is een formeel document dat wordt ondertekend door vrijwilligers. 
 
Gedragscode 
 

1. De vrijwilliger draagt bij aan een omgeving en een sfeer waarbinnen de cliënt van de 
instelling zich veilig en gerespecteerd voelt. 

2. De vrijwilliger gaat zo om met een cliënt dat zijn/haar waardigheid niet wordt 
aangetast. 

 
3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de cliënt dan functioneel 

noodzakelijk is.  
 

4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten 
opzichte van de cliënt.  

 
5. De vrijwilliger mag de cliënten niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking 

naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. 
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6. Als de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze 
gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan 
melding te maken bij het bestuur.  
 

7. De vrijwilliger heeft de plicht de cliënten naar vermogen te beschermen tegen 
vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag 
en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de cliënten is 
betrokken, wordt nageleefd. 
 

8. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn. 
Dat wil zeggen: geen geld of goederen aannemen uit dankbaarheid of anderszins.  
 

9. De (vrijwillige) medewerker beschermt de privacy van de cliënten, hun naasten en 
hun collega`s door geen gegevens van hen naar buiten te brengen en/of met 
buitenstaanders te delen. 

 
10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de 

toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de vrijwilliger in de geest van de gedragscode 
handelen en zo nodig daarover in contact treden met het bestuur. 
 

 
 
Naam vrijwilliger  :  
 
Handtekening vrijwilliger :  
 
Plaats    :  
 
Datum    :  
 
 


