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GEDRAGCODE 
DOKTERS VAN DE WERELD 

Definitive versie : 01 juni 2021 

INLEIDING 
 

1.1. Overkoepelende doelstelling 
 

De doelstelling van deze Gedragscode is een leidraad te bieden aan alle vertegenwoordigers van DvW1 

- met inbegrip van maar niet beperkt tot werknemers, bestuursleden en beheerders, vrijwilligers, 

contractanten, consulenten, partners en stagiaires - met betrekking tot de hoge niveaus van 

persoonlijke en professionele normen en gedragingen die vereist zijn bij het vertegenwoordigen van 

de organisatie. Deze Gedragscode is bedoeld als leidraad voor alle personeelsleden, en geeft in detail 

aan hoe zij de ethische grondslag van de opvattingen en handelingen van de organisatie kunnen 

handhaven en hoe zij ervoor kunnen zorgen dat de gemeenschappen waarmee zij werken, worden 

beschermd en niet in groter gevaar worden gebracht. 

Deze Gedragscode biedt een kader waarbinnen alle werknemers en vrijwilligers van DvW, ongeacht 

waar zij zich bevinden, zich ertoe verbinden hun plichten te vervullen en hun gedrag te reguleren, 

samen met het specifieke beleid en de specifieke procedures van het hoofdstuk, de 

arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden (zoals uiteengezet in arbeidsovereenkomsten of collectieve 

overeenkomsten, indien van toepassing), vrijwilligerscharters en alle andere documenten die de 

betrokkenheid van personen bij DvW omkaderen. 

 

1.2. Reikwijdte en toepasselijkheid 
 

Wanneer is deze 
Gedragscode van 
toepassing: 

In deze Gedragscode worden te allen tijde de normen en gedragingen uiteengezet die 
van de vertegenwoordigers van DvW worden verwacht. Vertegenwoordiging eindigt 
niet na de officiële werkuren. Vertegenwoordigers van DvW moeten zich bewust zijn 
van hun gedrag buiten hun gebruikelijke werkomgeving, in de eerste plaats wanneer 
zij DvW vertegenwoordigen. Daarom moeten alle werknemers en andere personen 
die DvW vertegenwoordigen, dit document ondertekenen om te bevestigen dat zij de 
Gedragscode hebben gelezen en begrepen en dat zij zich ertoe verbinden deze te 
allen tijde na te leven. 
 

Op wie is deze 
Gedragscode van 
toepassing: 

Alle vertegenwoordigers van DvdW, ongeacht hun locatie, inclusief maar niet beperkt 
tot werknemers, bestuursleden en beheerders, vrijwilligers, contractanten, 
consulenten, partners en stagiaires. 
Elke houding en gedrag waarvoor bij DvW een nultolerantie geldt, vormt een grove 
fout en leidt in de regel tot ontslag op staande voet. Elke afdeling van DvW zorgt voor 
een klachten- en tuchtbeleid van de afdeling, met specifieke details over 
meldingsmechanismen en gevolgen van een overtreding, zoals beschreven in deze 
Gedragscode. 

                                                             
1 In het kader van deze Gedragscode wordt met DvW elke DvW-filiaal over de hele wereld bedoeld 



 

 
 
 

Argentina Belgium Canada France  Germany Greece Japan  Luxembourg Netherlands Portugal  Spain Sweden  

Switzerland United Kingdom  United States of America 
 
Vie privée – Confidentialité et Sécurité – DPO « privacy@medecinsdumonde.be » 
Privacy - Vertrouwelijkheid en Veiligheid - DPO « privacy@medecinsdumonde.be » 

 

   | 2 
 

2. WIE WE ZIJN 
 

Door middel van innovatieve gezondheidsprogramma's en empirisch onderbouwde pleitbezorging 

stellen we uitgesloten mensen en gemeenschappen in staat hun recht op gezondheid op te eisen en 

vechten we voor universele toegang tot gezondheidszorg. Wij laten ons leiden door universele 

humanitaire beginselen2 en hanteren een op de mensenrechten gebaseerde aanpak. Onze waarden 

en beginselen zijn neergelegd in het Handvest van Krakau (MdM International Network, 1990) en de 

"Visie, Missie, Waarden" van 1996 (MdM International Network, 2016). 

  

2.1. Verstrekking van gezondheidszorg 
 

Het hoofddoel van DvW is de toegang tot de gezondheidszorg en het universele recht op 

gezondheidszorg te verbeteren. DvW gelooft in het universele recht op gezondheid. DvW zet zich in 

voor alle kwetsbare bevolkingsgroepen: slachtoffers van natuurrampen, hongersnood, ziekte, 

slachtoffers van gewapende conflicten en politiek geweld, vluchtelingen, ontheemden, 

minderheidsgroepen en, in het algemeen, allen die van gezondheidszorg zijn uitgesloten. 

 

2.2. Plicht tot getuigenis 
 

Om doeltreffend te kunnen werken, moet DvW verder gaan dan het louter verstrekken van 

gezondheidszorg door op te komen voor de bevolkingsgroepen waarvoor wij werken. DvW spreekt 

zich uit wanneer wordt vastgesteld dat de toegang tot zorg beperkt is en dat de mensenrechten en de 

menselijke waardigheid niet worden gerespecteerd.  

 

2.3. Machtsdynamieken 
 

Alle vertegenwoordigers van DvW hebben een bevoorrechte positie van macht en vertrouwen. Het is 

van essentieel belang dat alle vertegenwoordigers van de organisatie het machtsverschil begrijpen 

tussen henzelf en de gemeenschappen die zij dienen, en dat zij ervoor zorgen dat de werknemers dit 

machtsverschil niet in hun voordeel uitbuiten. Deze Gedragscode is bedoeld als leidraad voor normen 

van individueel gedrag en professionalisme om vertegenwoordigers and begunstigden van DvW te 

beschermen tegen situaties die hun reputatie of die van DvW kunnen schaden, en om ervoor te zorgen 

dat werknemers ongelijke machtsdynamieken niet in hun voordeel uitbuiten.  

Veel van het door DvW verrichte werk, evenals de mogelijkheid om toegang te krijgen tot 

gemeenschappen in nood, is afhankelijk van de mate van vertrouwen die de organisatie geniet. Dit 

vertrouwen is in hoge mate afhankelijk van de naleving van de in deze Gedragscode neergelegde 

normen door alle personeelsleden en vertegenwoordigers van DvW. 

 

  

                                                             
2 Deze waarden zijn menselijkheid, onpartijdigheid, neutraliteit en onafhankelijkheid. Zie de Grondbeginselen van de 

Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging, afgekondigd in Wenen in 1965 door de 20ste Internationale 
Conferentie van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan. 
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3. BASISPRINCIPES VAN DE GEDRAGCODE 
 

I. Alle werknemers en andere vertegenwoordigers van DvW erkennen en eerbiedigen de 

humanitaire grondbeginselen en het universele recht op gezondheid en verbinden zich ertoe dit 

recht in al hun beslissingen en handelingen te beschermen. 

 

II. DvW erkent dat wetten, gewoonten en culturen van land tot land kunnen verschillen. Als 

internationaal netwerk is deze Gedragscode ontwikkeld met inachtneming van de internationale 

normen en voorschriften,  en zij dient zodanig te worden geïnterpreteerd dat zij in 

overeenstemming is met deze normen.  

 

III. Alle menselijke, financiële en andere middelen van DvW worden zo passend en doeltreffend 

mogelijk gebruikt, en wel voor de doeleinden waarvoor zij zijn bestemd. 

 

IV. Alle werknemers en vertegenwoordigers moeten elke bezorgdheid of verdenking die zij hebben in 

verband met mogelijke schendingen van deze Gedragscode melden via het meldingsmechanisme 

van hun afdeling van DvW.  

 

V. Managers en leiders dragen een bijzondere verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze 

normen worden nageleefd en zij zullen onmiddellijk passende maatregelen nemen bij inbreuken 

op deze Gedragscode. 

 

VI. Deze Gedragscode moet worden gedeeld met alle begunstigden, partners en gemeenschappen 

waarmee DvW samenwerkt, zodat zij in staat worden gesteld DvW verantwoordelijk te houden 

voor de normen die in deze Gedragscode zijn opgenomen. 
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DvW bevestigt haar engagement om de inherente rechten, vrijheid, waardigheid en gelijkheid van alle 
mensen te eerbiedigen. In dat opzicht voorkomen en verwerpen wij elke vorm van misbruik en 
uitbuiting. Wij besteden bijzondere aandacht aan kinderen en volwassenen in kwetsbare situaties of 
waar sprake is van ongelijke machtsdynamieken. Kinderen en adolescenten kunnen uiterst kwetsbaar 
zijn, vooral in armoede, humanitaire crises of conflicten, en verdienen hogere beschermingsnormen. 
Hoewel het mandaat van de DvW niet specifiek betrekking heeft op kinderen, worden de 
vertegenwoordigers van DvW in het kader van hun werkzaamheden dagelijks met kinderen 
geconfronteerd. 
 
Bij de uitvoering van dit werk zet DvW zich daarom in voor de volledige implementatie [1] in haar 
netwerk van de zes kernbeginselen die in 2019 zijn aangenomen door de Interagentschappelijke 
Permanente Commissie Taskforce voor Preventie en Bestrijding van Seksuele Uitbuiting en Misbruik 
(Inter-Agency Standing Committee Task Force on Prevention and Response to Sexual Exploitation and 
Abuse - PSEA). De zes (6) basisprincipes van het PSEA-beleid zijn als volgt: 
 
1. "Seksuele uitbuiting en misbruik door humanitaire hulpverleners vormen een grove fout en zijn 

derhalve reden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 
2. Seksuele handelingen met kinderen (personen jonger dan 18 jaar) zijn verboden, ongeacht de 

meerderjarigheid of de leeftijd voor het verlenen van toestemming ter plaatse. Onjuiste 

inschatting van de leeftijd van een kind is geen verdediging. 

3. De uitwisseling van geld, werk, goederen of diensten voor seks, met inbegrip van seksuele 

gunsten of andere vormen van vernederend, onterend of uitbuitend gedrag is verboden. Dit is 

inclusief de uitwisseling van bijstand die aan de begunstigden verschuldigd is. 

4. Elke seksuele relatie tussen degenen die humanitaire bijstand en bescherming verlenen en een 

persoon die van die humanitaire bijstand en bescherming geniet, waarbij sprake is van 

oneigenlijk gebruik van rang of positie, is verboden. Dergelijke relaties ondermijnen de 

geloofwaardigheid en integriteit van de humanitaire hulpverlening. 

5. Indien een humanitaire hulpverlener zich zorgen maakt over of vermoedens heeft van seksueel 

misbruik of seksuele uitbuiting door een collega-medewerker, al dan niet in hetzelfde 

agentschap, moet hij of zij dit melden via de gevestigde meldingsmechanismen van het 

agentschap. 

6. Humanitaire hulpverleners zijn verplicht een omgeving te creëren en te handhaven die seksuele 

uitbuiting en misbruik voorkomt en de toepassing van hun Gedragscode bevordert. 

7. Managers op alle niveaus hebben bijzondere verantwoordelijkheden om systemen te 

ondersteunen en te ontwikkelen die deze omgeving in stand houden.” 

 

DvW neemt alle zorgen en klachten over seksuele uitbuiting en misbruik die onder haar aandacht 

worden gebracht, serieus. DvW stelt een onderzoek in naar klachten die wijzen op een mogelijke 

schending van het PSEA-beleid. 

 

Door deze Gedragscode te ondertekenen, bevestigt u dat u het volledige PSEA-beleid hebt gelezen, 

begrepen en dat u zich eraan zult houden. 

  

FOCUS: SEKSUELE UITBUITING EN MISBRUIK 
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4. ENGAGEMENT 
Als een vertegenwoordiger van DvW, zal ik: - 

 
4.1. Alle mensen met respect en waardigheid behandelen. 
 

Ik zal – 

 

• Alle personen op voet van gelijkheid en zonder enige discriminatie op grond van nationaliteit, ras, 

etniciteit, genderidentiteit, seksuele geaardheid, godsdienstige overtuiging, politieke overtuiging 

of handicap respecteren. 

• Alle personen gelijk, met respect, waardigheid en hoffelijkheid behandelen. 

• Ervoor zorgen dat de behoeften en rechten van de begunstigden, evenals hun waarden, 

overtuigingen en tradities, te allen tijde worden gerespecteerd. 

• Altijd trachten de rechten van de meest kwetsbaren te beschermen en streven naar een "doe geen 

kwaad"-benadering. 

• Ervoor zorgen dat mijn persoonlijke overtuigingen of meningen de activiteiten of taken die namens 

DvW worden uitgevoerd, niet in gevaar brengen. 

• Me volgens de plaatselijke normen kleden en me gepast kleden wanneer ik DvW vertegenwoordig. 

• Te allen tijde de hoogste normen van professionalisme handhaven.  

• Me onthouden van het vragen of aannemen van gunsten in ruil voor welke dienst dan ook 

(bijvoorbeeld in ruil voor bescherming en bijstand). 

• Ervoor zorgen dat mijn relaties en gedrag op geen enkele manier uitbuitend, beledigend of corrupt 

zijn. 

• Elke vorm of aard van pesterij, intimidatie, uitbuiting of misbruik ontmoedigen, en elke handeling 

waarvan ik mij bewust ben te melden via mijn hiërarchie of bestaande mechanismen.  

• Wangedrag, tekortkomingen of schendingen van deze Gedragscode melden. 

 

Ik zal niet – 

 

• Werken onder invloed van alcohol of een psychoactief middel op de terreinen, in voertuigen of 
accommodatie van DvW.  

• Een wapen of nepwapen dragen op een terrein van DvW, of in een voertuig van DvW, of op een 

plaats waar DvW zaken doet, is ten strengste verboden.  

• Misbruik maken van mijn autoriteitspositie of ongelijke machtsdynamieken, op welke manier dan 

ook. 

• Mij inlaten met enige vorm van seksueel misbruik of uitbuiting van personen van welke leeftijd 

dan ook. 

 

4.2. Mijn taken uitvoeren en mijn privé-leven leiden met de hoogste 
normen  
 

Ik zal – 

 



 

 
 
 

Argentina Belgium Canada France  Germany Greece Japan  Luxembourg Netherlands Portugal  Spain Sweden  

Switzerland United Kingdom  United States of America 
 
Vie privée – Confidentialité et Sécurité – DPO « privacy@medecinsdumonde.be » 
Privacy - Vertrouwelijkheid en Veiligheid - DPO « privacy@medecinsdumonde.be » 

 

   | 6 
 

• Elke financiële, persoonlijke of intieme relatie die de activiteiten van DvW kan beïnvloeden, 

melden.   

• DvW in kennis stellen van elk voornemen om een benoeming of officiële functie te ambiëren en 

verduidelijken of er conflicten of vermeende conflicten kunnen ontstaan met mijn taken bij DvW. 

• Geldelijke of niet-geldelijke geschenken van autoriteiten, begunstigden, donateurs, leveranciers 

en andere personen, die mij zijn aangeboden als gevolg van mijn dienstverband bij DvW, weigeren. 

Ervoor zorgen dat, wanneer het geven en aanvaarden van geschenken een gangbare culturele 

praktijk is, dergelijke geschenken binnen de grenzen van een redelijke beoordeling en 

overeenkomstig het interne beleid blijven. 

• Ervoor zorgen dat de bijstand van DvW niet wordt verleend in ruil voor een dienst of een gunst 

van anderen.  

 

Ik zal niet – 

 

• Bijstand verlenen aan derden, ongeacht of het gaat om een bedrijf of een particulier, die een 

belang hebben bij DvW indien dit zou kunnen leiden tot een voorkeursbehandeling, en deelnemen 

aan activiteiten die zouden kunnen leiden tot een belangenconflict. 

• Mijn positie of connectie binnen DvW gebruiken voor persoonlijk gewin. 

• Smeergeld aanbieden of accepteren, en ik zal elke vorm van corruptie rapporteren. 

• om diensten van sekswerkers vragen tijdens mijn werkzaamheden voor DvW, noch in de 

gebouwen van DvW, tijdens mijn reizen of tijdens mijn deelname aan workshops, vergaderingen 

of trainingen van DvW. 

• Ik zal niet betrokken zijn bij een criminele organisatie of enige andere illegale activiteit en ik ben 

mij ervan bewust dat een dergelijke betrokkenheid een beëindiging van het contract voor DvW 

betekent. In dit verband behoudt DvW zich het recht voor om controles uit te voeren aan de hand 

van de sanctielijsten die door haar donateurs (VS, EU, VN, enz.) zijn gepubliceerd. 

 

4.3. Bronnen en gevoelige informatie van DvW beschermen 
 

Ik zal – 

 

• De middelen van DvW respecteren, zowel materiële als immateriële. 

• Zorgen voor een verantwoord en gepast gebruik van informatie van DvW, gegevens van 

werknemers en patiënten (met inbegrip van beelden en verhalen) en interne verslagen. 

• De juiste toestemming krijgen (van het hoofdkwartier van DvW) voordat ik spreek met de 

nationale of internationale media of in het openbaar namens DvW, of voordat ik een publicatie 

over DvW verspreid  

• Me houden aan de beeldrechten van DvW en het recht van een individu op bescherming van zijn 

privé-leven en informatie bij het fotograferen, filmen of interviewen. 

• Geïnformeerde toestemming vragen aan de betrokken personen om mijzelf, mijn team of mijn 

veldteams toe te staan foto's te nemen, te filmen en te interviewen. 

• Ervoor zorgen dat de personen die hun getuigenis door middel van een foto, film of interview laten 

vastleggen, begrijpen en ermee instemmen dat DvW hun foto en verhalen gebruikt voor 
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getuigenissen en outreach, en alle passende informatie verstrekken zodat zij een weloverwogen 

beslissing kunnen nemen.  

• Ervoor zorgen dat de getuigenissen worden verzameld met volledig en absoluut respect voor hun 

leven en waarden en dat ik hun verhalen zo waarheidsgetrouw mogelijk zal vertellen. 

• Bij het verzamelen en gebruiken van de informatie via de communicatiekanalen van DvW de voor 

mijn gebied relevante Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht nemen en 

daarbij steeds de anonimiteit van personen beschermen. 

• Vóór gebruik de gebruiksrechten van afbeeldingen en video's die door collega's of een afdeling ter 

beschikking zijn gesteld, verifiëren en indien nodig gebruiksrechten verwerven door de gepaste 

vergoeding te betalen.  

  

Ik zal niet – 

 

• Vertrouwelijke informatie bekendmaken en zal discreet omgaan met gevoelige of persoonlijke 

informatie.  

• Privaat gebruik maken van de lokalen of van enig eigendom of goed dat aan DvW toebehoort, 

tenzij ik daartoe uitdrukkelijk gemachtigd ben.  

 

 

Datum : _____________________________________________________________________ 
 
Naam : _____________________________________________________________________ 
 
Signature : __________________________________________________________________ 
 

 

 


