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De Lifesaver en Lifeguard (de Inzetploeg) 

• Is open: Wanneer u iets wordt gevraagd, iets te doen dat tegen uw eigen gevoel, normen en 

waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kunt u ook 

terecht bij een van de vertrouwenspersonen van de bond. 

• Toont respect. Let op uw taalgebruik en hoe u zich aan anderen presenteert. Geef iedereen 

het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen. 

• Respecteert afspraken: Kom op tijd, meld u minimaal 2 dagen vooraf af en draag een 

vervanger aan, luister naar instructies en houd u aan de regels. 

• Gaat netjes om met de omgeving: Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de 

omgeving/post netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.  

• Blijft van anderen af: Raak buiten de normale reddingsbrigadeactiviteiten en de 

sportbeoefening, niemand tegen zijn/haar wil aan. 

• Houdt zich aan de regels: lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere 

afspraken, en houd u daar ook aan. 

• Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid 

gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houdt zich aan de veiligheidsnormen, en -eisen. 

• Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid  en misbruikt zijn /haar 

positie niet. Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. 

Onthoud u van elke vorm van (machts-)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek 

grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en 

seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, - contacten en - relaties met minderjarigen zijn 

onder geen beding geoorloofd. 

• Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan, om iets te doen of na te 

laten dat in strijd is met de integriteit van de reddingsbrigadeactiviteit. Word je iets 

aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur. 

• Is open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel 

niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/of contact 

op te nemen met een van de vertrouwenspersonen van de bond. 

• Tast niemand in zijn/haar waarde aan: Pest niet. Onthoud u van discriminerende, kleinerende, 

seksuele of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant. 

• Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor 

reddingsbrigade activiteiten in diskrediet worden gebracht, ook bij het gebruik van sociale 

media. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende 

opmerkingen. 

• Discrimineert niet: Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke 

gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere 

kenmerken. 

• Is eerlijk en sportief: Gebruik geen verbaal of fysiek geweld. 



 
 

 

• Drinkt tijdens reddingsbrigadeactiviteiten geen alcohol en wees op geen andere manier onder 

invloed. Wanneer u na afloop van een reddingsbrigadeactiviteit alcohol drinkt, drink dan met 

mate en doe dit NIET in brigadekledij. 

• Meldt overtredingen van deze gedragscode: Meld overtredingen van deze code bij het bestuur 

Gedragscode Reddingsbrigade Nederland, vastgesteld AV, 26 mei 2018 – p. 5 en/of de 

Vertrouwenscontactpersoon van de reddingsbrigade of bond. Voor vragen en meldingen kunt 

u ook terecht bij een van de vertrouwenspersonen van de bond. 

 

NB: Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met u gedeeld schend dan dit vertrouwen niet. 

Wanneer echter de belangen van een lid ernstig in het geding zijn, raadpleeg dan een derde, 

bel bijvoorbeeld met een van de vertrouwenspersonen van de bond, het bestuur en/of de 

vertrouwenspersoon. 

 
OP DEZE GEDRAGSCODE IS HET TUCHTREGLEMENT VAN REDDINGSBRIGADE NEDERLAND 
VAN TOEPASSING. 

 

http://bondsinfo.reddingsbrigade.nl/servicedesk/kennisbank/245

