
ZO DOEN WE HET BIJ 
NATUURMONUMENTEN!

ONZE GEDRAGSCODE

http://www.nm.nl


NATUUR LAAT 
JE LEVEN
Natuurmonumenten wil een goed beheerder zijn van 
de natuur in Nederland. Ook is Natuurmonumenten 
een beweging door en voor mensen met hart voor 
de natuur. Met elkaar beschermen we Nederlandse 
natuurgebieden, landschappen en cultureel erfgoed, 
zodat die voor de toekomst behouden blijven.
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Algemeen Directeur
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Directeur Natuurbeheer

Pauline Mulder
Directeur Financiën en Bedrijfsvoering

Onze gedragscode

Welkom als vrijwilliger bij Natuurmonumenten. Werken bij 
Natuurmonumenten begint met respect voor de natuur, de 
organisatie en voor elkaar. Bij Natuurmonumenten werken 
we vanuit onze kernwaarden: Bewegen, Openheid en 
Samenwerken. Deze kernwaarden geven ons houvast in houding 
en gedrag, intern en extern. Daarnaast geeft onze gedragscode 
richting bij het maken van afwegingen en het nemen van 
beslissingen. We willen immers voor onszelf en de buitenwereld 
zorgvuldig handelen. De gedragscode helpt daarbij.

Dit document ‘Zo doen we het bij Natuurmonumenten’ 
geldt voor alle medewerkers en ook voor alle vrijwilligers 
van Natuurmonumenten. De regels zijn vanzelfsprekend, 
maar niet vrijblijvend. Ga bij twijfel altijd te rade bij je 
vrijwilligerscoördinator. Uiteindelijk is de gebiedsmanager of 
leidinggevende degene die zo nodig knopen doorhakt. Op die 
manier werken we samen aan een organisatie die openheid en 
respect hoog in het vaandel heeft.

Deze Gedragscode is een overkoepelend document met 
onderliggende documenten, zoals ICT Gedragscode, 
Klachtenregeling, Geschillenregeling, Klokkenluidersregeling, 
Code ongewenst gedrag, Roken, drugs en alcohol, en Social 
Media. Deze documenten staan ook op KIEK voor vrijwilligers. 
Met een klik (aangegeven door <hier>) kun je naar de 
onderliggende documenten die dieper op deze onderwerpen 
ingaan. De gedragscode en onderliggende documenten 
kunnen in de loop van de tijd geactualiseerd worden.  
We zullen je hier dan over informeren. 

Ik wens je een mooie tijd bij Natuurmonumenten. Werk veilig, 
met respect voor de natuur en openheid naar elkaar. Zo doen 
we dat graag bij Natuurmonumenten. 

Versie 1.4
D.D. 27-09-2022 
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https://kiek.natuurmonumenten.nl/umbraco/kennisbank-vrijwilligers/gedragscode/


ALLE REGELS OP RIJ

De Gedragscode is van toepassing 
op medewerkers, stagiairs, 
externe inhuur en vrijwilligers.
Waar medewerker beschreven 
staat wordt ook de stagiair, externe 
inhuur en vrijwilliger bedoeld.  
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ALLE REGELS OP RIJ

1 Integer en respectvol   Ik handel eerlijk, transparant en ben respectvol 
naar collega’s, vrijwilligers en derden, conform de 
kernwaarden van Natuurmonumenten.

VOORBEELD: Ik draag bij aan een veilige 
werkomgeving die vrij is van bijvoorbeeld (seksuele) 
intimidatie, pesten, geweld of discriminatie in welke 
vorm dan ook.

Voor de volledige kernwaarden van 
Natuurmonumenten klik <hier>.
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ALLE REGELS OP RIJ

2 Wet- en regelgeving  

Ik houd mij aan de wet en overige regelgeving.

VOORBEELD: Bij de uitvoering van iedere klus  
vraag ik mij af en of er (bijzondere) wet- en 
regelgeving geldt (bijvoorbeeld Arbowetgeving,  
Wet natuurbescherming, e.d.). Als dat zo is,  
dan houd ik mij daar aan. 

VOORBEELD: Als ik volgens de regels in 
beschermende kleding moet werken, dan doe ik dat.
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ALLE REGELS OP RIJ

3 Natuurmonumentenbeleid  

Ik handel in het belang van Natuurmonumenten 
en houd mij aan deze gedragscode, het 
Natuurmonumentenbeleid, interne afspraken en 
procedures. Ook houd ik mij aan de toegangs- en 
gebruiksregels voor onze gebieden, tenzij het nodig 
is om daarvan af te wijken voor de uitoefening van 
mijn functie.

VOORBEELD: Ik laat  mijn hond niet loslopen in 
gebieden van Natuurmonumenten, tenzij het een 
officieel hondenlosloopgebied is.   

VOORBEELD: Ik parkeer mijn auto niet buiten de 
vakken en fiets niet waar dit niet is toegestaan. En als 
er een MTB-vignet vereist is, dan heb ik dat ook.

Voor de volledige HR-afspraken en -regelingen klik 
<hier>.
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ALLE REGELS OP RIJ

4 Veiligheid  

Ik ben er zelf verantwoordelijk voor dat ik werk in 
een veilige omgeving met passend materieel. 
  
VOORBEELD: Bij gebruik van bepaalde machines 
houd ik me altijd stipt aan de voorgeschreven 
veiligheidsmaatregelen.  
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ALLE REGELS OP RIJ

5 Informatiebeveiliging en privacy  

Ik ben mij ervan bewust dat Natuurmonumenten 
veel persoonsgegevens verwerkt en ik gebruik deze 
alleen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, 
en conform de wettelijke regels. Ook met andere 
gegevens en informatie van Natuurmonumenten ga 
ik zorgvuldig om. 

VOORBEELD: Als ik door mijn vrijwilligerswerk 
informatie over personen heb verkregen, zal ik die 
nooit gebruiken buiten werkverband. 
 
Voor de volledige regelingen op het gebied van ICT, 
social media en omgang met persoonsgegevens klik 
<hier>.
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ALLE REGELS OP RIJ

6  Bedrijfsmiddelen/ 
eigendom Natuurmonumenten 

 

Ik gebruik bedrijfsmiddelen en eigendommen 
van Natuurmonumenten zorgvuldig, niet voor 
privédoeleinden en volgens eventuele bestaande 
gebruiksovereenkomsten en specifieke regelingen.

VOORBEELD: Privé gebruik ik geen vervoermiddelen 
of gereedschap van Natuurmonumenten.   

VOORBEELD: Ik houd mij aan de specifieke 
regeling die geldt voor privégebruik van mijn 
Natuurmonumenten-telefoon. 

VOORBEELD: Mijn Natuurmonumenten-verrekijker 
gebruik ik niet privé.  

Ik ontvang geen voordelen van Natuurmonumenten, 
zoals bijvoorbeeld hout en gratis gebruik van grond 
en opstallen.

VOORBEELD: Ik gebruik geen grond van 
Natuurmonumenten voor mijn eigen paard.
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ALLE REGELS OP RIJ

7 Belangenverstrengeling  

Ik (of aan mij verbonden bedrijven) doe geen 
zakelijke transacties met Natuurmonumenten 
om (de schijn van) belangenverstrengeling te 
 vermijden, met uitzondering van een eventuele 
huur-/erfpachtrelatie.

VOORBEELD: Als ik natuurfoto’s maak (tijdens of 
buiten mijn vrij willigerswerk voor Natuurmonumenten) 
verkoop ik die niet aan Natuurmonumenten.

Ik zal op geen enkele wijze voordelen accepteren 
van b  edrijven die voor Natuurmonumenten werken 
om (de schijn van) belangenverstrengeling te 
vermijden.
 
Ik verricht geen werkzaamheden voor bedrijven 
die voor Natuurmonumenten werken, om 
(de schijn van) belangenverstrengeling te 
vermijden. Bij twijfel overleg ik dit met mijn 
vrijwilligerscoördinator.
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ALLE REGELS OP RIJ

8 Schenkingen  

Ik meld alle schenkingen (in geld en in natura) die 
ik als Natuurmonumenten-vrijwilliger van derden 
krijg aangeboden bij mijn vrijwilligerscoördinator, 
en bepaal samen met mijn vrijwilligerscoördinator 
hoe hiermee om te gaan. 

Ik accepteer geen schenkingen met een waarde van 
meer dan 50 euro. Indien men meer wil schenken, 
stel ik de schenker voor dit bedrag te doneren aan 
Natuurmonumenten.

VOORBEELD: Als ik een fooi krijg, draag ik  
deze af ten behoeve van Natuurmonumenten.

VOORBEELD: Als ik twijfel of een schenking boven 
de 50 euro zit, google ik even de prijs. 
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ALLE REGELS OP RIJ

9 Bij twijfel: overleggen  

Het gaat in deze gedragscode om de afgesproken 
regels, maar natuurlijk ook om de principes die aan 
de regels ten grondslag liggen en wat we ermee 
willen bereiken. Als ik twijfel, overleg ik altijd met 
mijn vrijwilligerscoördinator.
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COLOFON

Deze gedragscode is vastgesteld door de directie van 
Natuurmonumenten en kan worden geactualiseerd 
als nieuwe ontwikkelingen en/of regelgeving 
daarom vragen.
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