
A. Waar kunnen onze vrijwilligers op rekenen?

1. Gilde Vrijwilligers worden geïnformeerd  
wie hun contactpersoon is en verkrijgen 
daarvan de contactgegevens.  
De contactpersoon zal de Vrijwilliger waar 
nodig inwerken, begeleiden en indien  
toepasselijk met hem/haar een evaluatie
gesprek voeren. 

2. Gilde Vrijwilligers zijn verzekerd tegen 
ongevallen, schade en aansprakelijkheid 
voor activiteiten die verband houden met 
hun vrijwilligerswerk via de vrijwilligers
verzekering van de Gemeente Den Haag.

3. Op basis van de AVG Algemene 
Verordening Gegevensbescherming, heeft 
Gilde Den Haag haar Privacyverklaring 
opgesteld. Hierin wordt aangegeven hoe 
wij omgaan met de persoonlijke gegevens 
van onze Gilde Vrijwilligers.

4. Gilde Vrijwilligers kunnen aanspraak 
maken op vergoeding van werkelijk 
gemaakte kosten die verband houden met 
hun vrijwilligerswerk.

5. Gilde Den Haag zal zijn Vrijwilligers waar 
mogelijk ondersteunen en doet dit onder 
meer door persoonlijke begeleiding,  
workshops, trainingen en cursussen.

6. De werkrelatie tussen de Gilde Vrijwilliger 
enerzijds en Gilde Den Haag anderzijds  
en alle daarmee samenhangende  
aspecten zijn beschreven in ons HKV,  
Haags Keurmerk voor Vrijwilligers
organisaties.

B. Gedragscode

Vrijwilligers stemmen in met de volgende 
gedragscode:
1. Gilde Vrijwilligers nemen regelmatig kennis 

van de website www.gildedenhaag.nl, 
waarin o.m. zijn opgenomen de Statuten 
en het Huishoudelijk Reglement.

2. Gilde Vrijwilligers onderschrijven de doel
stellingen van Gilde Den Haag en stellen 
alles in het werk om de goede naam van 
het Gilde hoog te houden. 

3. Gilde Vrijwilligers doen hun vrijwilligers
werk niet voor persoonlijk gewin maar uit 
zuivere motieven, waaronder zingeving 
en plezier. Zij zullen dan ook belangen
verstrengeling vermijden en via Gilde Den 
Haag verkregen kennis en documenten 
niet aan derden ter beschikking stellen. 

4. Gilde Vrijwilligers komen gemaakte  
afspraken na over de data, de tijden en 
de wijze waarop zij hun vrijwilligerswerk 
uitvoeren. Bij het niet kunnen nakomen 
van de afspraken, door welke oorzaak  
dan ook, lichten zij hun contactpersoon  
zo spoedig mogelijk in. 

5. Gilde Vrijwilligers zijn bereid deel te 
nemen aan voor het werk noodzakelijke 
deskundigheidsbevordering, zoals  
workshops, trainingen en cursussen.

6. Gilde Vrijwilligers gaan vertrouwelijk en 
respectvol om, conform de AVG, met de 
privacy van personen en organisaties 
waarmee zij bij de uitvoering van hun  
vrijwilligerswerk in contact komen.

Welkom als vrijwilliger bij Gilde Den Haag

Vrijwillige Professionals
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