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*Onder voorbehoud van wijzigingen en aanvullingen. Indien deze gedragscode gewijzigd 
wordt, wordt dit het nieuw geldende protocol. Aangegeven door datum en versie.  

 

Gedragscode vrijwilligers GroenLinks Utrecht  

Inleiding  
Binnen GroenLinks Utrecht zijn veel leden actief als vrijwilliger. Ze dragen bij in 
werkgroepen, bij activiteiten, in het bestuur of anderszins. Vrijwilligerswerk getuigt van 
betrokkenheid bij de afdeling en zorgt voor meer saamhorigheid binnen de afdeling. Als 
vrijwilliger ben je ook een visitekaartje voor je afdeling. Als politieke partij hebben wij 
daarnaast een bijzondere rol binnen de stad. Deze gedragscode biedt een leidraad voor hoe 
wij binnen de afdeling met elkaar om willen gaan en met externen die aan onze activiteiten 
deelnemen. .  

Doel  
Een gedragscode is een belangrijk middel om met elkaar de gewenste omgangsvormen vast 
te leggen. Het invoeren van een gedragscode biedt ook de mogelijkheid om ongewenste 
omgangsvormen bespreekbaar te maken binnen de afdeling.  
 
Reikwijdte van de gedragscode 
De gedragscode geldt voor alle vrijwilligers bij activiteiten georganiseerd door GroenLinks 
Utrecht en de communicatiekanalen van GroenLinks Utrecht via welke de vrijwilliger 
communiceert.  
 
Samenwerking 

a. Alle vrijwilligers spannen zich ervoor in om activiteiten een prettige en (sociaal) 
veilige plek te laten zijn. De omgang tussen vrijwilligers is gebaseerd op een respect 
voor ieders culturele, sociale en economische afkomst, gender, seksuele geaardheid, 
levensbeschouwing, leeftijd en andere identiteitselementen.  

b. Indien een vrijwilliger zaken binnen de afdeling signaleert die in haar/zijn ogen niet 
passen in het kader van integer handelen, dient de vrijwilliger direct een bestuurslid, 
de vertrouwenspersoon van GroenLinks Utrecht of een andere afdeling of entiteit op 
de hoogte te stellen. 

 
Meningsuiting  
Een politieke partij is vanzelfsprekend een plek waar men haar/zijn mening uit. Dit geschiedt 
altijd in een sfeer van wederzijds respect en op basis van inhoudelijke argumenten. De 
vrijwilliger onthoudt zich van persoonlijke aanvallen.  
 



Informatie 
a. Informatie die vrijwilligers met elkaar delen voor het uitvoeren van vrijwilligerstaken, 

wordt zorgvuldig bewaard op een afgeschermde (digitale) locatie.  
b. Persoonsgegevens die vrijwilligers met elkaar delen voor het uitvoeren van 

vrijwilligerstaken (buiten de afdelingsadministratie om) worden alleen bewaard indien 
dat nodig is voor het uitoefenen van de taak en alleen die gegevens die strict 
noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de taak.  

c. Vrijwilligers die beschikken over vertrouwelijke informatie, dienen hier zorgvuldig mee 
om te gaan.  

 
Integriteit 
Een vrijwilliger geeft op integere wijze invulling aan haar/zijn taken. Met integer wordt hier 
het volgende bedoeld: Doen wat juist is en je doen en laten niet laten beïnvloeden door 
oneigenlijke zaken, bijvoorbeeld je eigen belangen zwaar laten meewegen ten koste van 
een ander of de vereniging. 
 
Communicatie  
Voor communicatie over activiteiten van GroenLinks Utrecht wordt altijd advies ingewonnen 
bij het bestuur. 

 
 


