KNRM

GEDRAGSCODE
KONINK LIJK E NEDERL ANDSE REDDING MA AT SCHAPPIJ

De KNRM onderscheidt de volgende gebieden binnen haar verantwoordelijkheden:
• (Inter)nationale samenleving
• Veiligheid
• Nederlandse overheid
• Milieu
• Vrijwilligers en beroepspersoneel
• Kapitaalverschaffers
• Dilemma’s
• Klokkenluidersregeling
• Verantwoordelijkheid

2.1 (INTER)NATIONALE SAMENLEVING
Iedereen die in gevaar verkeert of dreigt te raken, heeft recht op hulp, ongeacht nationaliteit of overtuiging. Daarom zal de KNRM:
• binnen de grenzen van wat veilig en verantwoord is, gevraagd en ongevraagd, belangeloos al het
mogelijke ondernemen om mensen en dieren bij te staan en/of te redden;
• op verzoek radio medische adviezen verstrekken aan zeevarenden, waar ook ter wereld;
• handelen conform de internationale verdragen betreffende het redden van mensenlevens op zee;
• samenwerken en kennis delen met zusterorganisaties in landen over de hele wereld;
• samenwerken met andere hulpverleners en professionele bergers;
• bijdragen leveren aan samenwerkingsverbanden op het gebied van veiligheid in maritieme
omgevingen.

2.2 VEILIGHEID
De kerntaak van de KNRM is het redden van mensenlevens. Aan de uitvoering hiervan zijn risico’s verbonden. Veiligheid staat daarom voorop. Veiligheid voor elk bemanningslid afzonderlijk, voor bemanningen als geheel en voor mensen en dieren die in nood zijn of dreigen te raken.

Lees verder op pagina 2.

KNRM GEDRAGSCODE

februari 20221

Vervolg van pagina 1.

De KNRM streeft naar:
• ontwikkeling, bouw en onderhoud van kwalitatief hoogwaardige reddingboten, reddingmateriaal en
veiligheidsmiddelen ten behoeve van redders;
• het voldoen aan de relevante regelgeving van de Inspectie leefbaarheid & Milieu van toepassing
voor ontwikkeling, constructie en operationeel onderhoud van de varende eenheden onder Nederlandse vlag onder toezicht van een erkend classificatiebureau toepassing en gebruik van hoogwaardige en veilige materialen en (redding)middelen;
• opleiden en oefenen van redders om een continu professioneel kennis- en uitvoeringsniveau te
kunnen garanderen;
• stimulering van het veiligheidsbewustzijn;
• uitvoering van medische controle op de lichamelijke en geestelijke geschiktheid van redders op de
reddingstations en lifeguardposten;
• kwalitatief hoogstaande nautische en technische kennisoverdracht en ondersteuning aan de reddingstations en lifeguardposten vanuit het kantoor IJmuiden;
• ontwikkeling, instandhouding en ontsluiting van een actuele kennisbank door gebruikmaking van
efficiënte, geïntegreerde informatie- en communicatietechnologie;
• voortdurende verbetering van het KNRM-kwaliteitszorgsysteem in overeenstemming met de eisen
van de ISO 9001-standaard.

2.3 NEDERLANDSE OVERHEID
De Nederlandse overheid heeft op basis van internationale verdragen de verplichting een adequate redding
dienst in te richten en in stand te houden. De organisatie van en leiding over deze taak is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgedragen aan de Nederlandse Kustwacht. Voor de operationele
uitvoering heeft de Nederlandse Kustwacht een convenant gesloten met de KNRM, waarin de inzet van
de varende eenheden en reddingstations is vastgelegd. Dit convenant is te vinden op www.mijnknrm.nl.
Daarnaast heeft de KNRM samen met de Nederlandse Kustwacht convenanten gesloten met de veiligheidsregio’s waarin KNRM en Nederlandse Kustwacht actief zijn (De convenanten zijn te vinden op
www.mijnknrm.nl onder Downloads) In het kader hiervan zet de KNRM zich in voor:
• het voldoen aan de prestatienormen voor Noordzee en ruime binnenwateren;
• het borgen van kennis en kunde voor uitvoering van SAR-taken conform het door de International
Maritime Organization (IMO) vastgestelde handboek IAM-SAR;
• beleidsmatige samenwerking en kennisoverdracht op bestuurlijk niveau;
• optimale samenwerking met ketenpartners. De KNRM streeft ernaar om de kwaliteit van hulpverlening structureel te verbeteren en zoekt samenwerking met andere hulpdiensten.

2.4 MILIEU
De reddingstations van de KNRM bevinden zich in stedelijke en niet-stedelijke gebieden, elk met hun
eigen milieugevoeligheid. Bovendien opereren reddingboten en rijdend materieel in milieugevoelige
gebieden. Daarom zet de KNRM zich in voor:
• naleving van de geldende wettelijke milieuvoorschriften en -bepalingen, tenzij levensreddend
optreden anders noodzakelijk maakt (zie ook hoofdstuk 5.18: Natuurwaarden);
• goed contact met beleidsmakers om bij de vaststelling van nieuwe milieunormen te onderzoeken
of en waar ontheffingen voor de KNRM noodzakelijk of mogelijk zijn;
• beleid dat permanent gericht is op voorkoming of beperking van grond-, water- en lucht-vervuiling,
geluidsoverlast, het produceren van afvalproducten en het gebruik van gevaarlijke materialen;
• gescheiden inzameling en verwerking van afval en efficiënt gebruik van water en energie;
• permanente zekerheid dat het milieubewustzijn en de motivatie van de KNRM-beroepspersoneel
en -vrijwilligers gericht zijn op bescherming van het milieu.
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2.5 VRIJWILLIGERS EN BEROEPSPERSONEEL
Op de reddingstations, de lifeguardposten en het kantoor IJmuiden stellen vrijwilligers en beroeps
personeel een aanzienlijk deel van hun tijd, kennis en expertise beschikbaar aan de KNRM. Daarom streeft
de KNRM naar:
• naleving van de nationale normen voor arbeidsomstandigheden;
• zo veilig en gezond mogelijke arbeidsomstandigheden;
• een klimaat van betrokkenheid, verantwoordelijkheid, motivatie, werkplezier, tevredenheid en trots;
• een personeelsbeleid met optimale gebruikmaking van ieders capaciteiten, waarin persoonlijke
ontwikkeling wordt aangemoedigd;
• het aanbieden van een op uitvoeringstaken gericht adequaat opleidingsprogramma;
• voor beroepspersoneel passende arbeidsvoorwaarden;
• het uiten van waardering voor de inzet van vrijwilligers in sociale en, binnen de hiervoor geldende
normen, financiële zin;
• het voorkomen van ongewenst gedrag, zoals discriminatie, intimidatie en machtsmisbruik;
• open en heldere communicatie;
• het openstaan voor suggesties, ideeën en kritiek;
• een klimaat waarin vrijwilligers en beroepspersoneel worden aangemoedigd de KNRM gedragscode te implementeren;
• voortdurende verbetering van het gezondheids- en veiligheidsniveau.

2.6 KAPITAALVERSCHAFFERS
Donateurs, schenkers, sponsoren, fondsen en erflaters stellen de KNRM in staat haar activiteiten te
financieren. Daarom verplicht de KNRM zich tot:
• fondsenwerving en -besteding op verantwoorde wijze en daarover transparant verantwoording
afleggen. Dit conform de voorwaarden gesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en
het ISO 9001-gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de KNRM;
• de waarborging van de continuïteit van de KNRM, onder andere door het voeren van een strikt
financieel beleid en een realistische kostenbewaking;
• de realisering – ook op lange termijn – van een gezond rendement op het vermogen, dat in goede
verhouding staat tot de mate van risico.

2.7 DILEMMA’S
Vanwege de specifieke taak van de KNRM, het redden van mensen, kan het voorkomen dat de in de
gedragscode vermelde regels af en toe onderling strijdig zijn. Als dit leidt tot dilemma’s, worden deze opge
lost, met inachtneming van de heersende wet- en regelgeving, in de geest van de gedragscode KNRM.

2.8 KLOKKENLUIDERSREGELING
De KNRM gedragscode geeft de spelregels weer voor de omgang met elkaar. Dit geldt voor reddingstations, vrijwilligers, donateurs en andere betrokkenen van de KNRM. Er kunnen zich echter onregelmatigheden of misstanden voordoen van dusdanig (algemeen) belang, dat iemand hiervan melding wil
maken. Bijvoorbeeld een (dreigend) strafbaar feit, schending van wet- en regelgeving en gevaar voor de
volksgezondheid, veiligheid en milieu. Ter bescherming van de melder heeft de KNRM een klokkenluidersregeling opgesteld. Deze regeling is gebaseerd op de vastgestelde Nederlandse Corporate Governance Code (Commissie Tabaksblat). De KNRM onderschrijft het uitgangspunt van de code en wil de
bepalingen naleven die op de KNRM van toepassing zijn.
De volledige regeling treft u aan in bijlage 5: KNRM Klokkenluidersregeling.
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2.9 GEDRAGSCODE NALATENSCHAPPEN
Voor werknemers en vrijwilligers van de KNRM is een speciale gedragscode nalatenschappen opgesteld als leidraad voor het volgen van de correcte procedures bij de werving en beheer van nalatenschappen, al dan niet in combinatie met het executeurschap.
Het werven en beheren van nalatenschappen dient op een professionele en integere wijze te worden
uitgevoerd, met aandacht voor de belangen en vertrouwelijkheid van (potentiële) erflaters. Waardering
van en vertrouwen in de KNRM door de erflater vormen de basis van een succesvolle werving van nalatenschappen. De gedragscode is op te vragen bij de financiële administratie.

2.10 REPUTATIE
Het behouden van de goede reputatie van de KNRM en het vertrouwen in de organisatie is van groot
belang voor al onze werkzaamheden. Vertrouwen dat de KNRM er is om te redden, 24 uur per dag. Vertrouwen dat de KNRM zorgvuldig met haar financiën omgaat. En vertrouwen dat ze haar werk uiterst
professioneel doet.

2.11 VERANTWOORDELIJKHEID
Iedereen die de KNRM aanspreekt op de naleving van bovengenoemde gedragscode, kan rekenen op
een open houding. Daarbij geldt dat de spreker daadwerkelijk betrokken is bij en inzicht heeft in de activiteiten en positie van de KNRM.
De Raad van Toezicht (RvT) toetst de uitvoering en evalueert periodiek de inhoud van deze gedragscode voor de KNRM.

2.12     BESCHERMING VAN DE PRIVACY
Conform de privacywet (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG) is de KNRM
(verwerkings)verantwoordelijk voor alle persoonlijke informatie en gegevens die worden verzameld en
vastgelegd op landelijk, lokaal en reddingstationsniveau van vrijwilligers, hulpvragers als donateurs.
In Bijlage 1 van deze V&R staan AVG-instructies opgenomen. Hierin is vastgelegd hoe alle vrijwilligers
en beroepskrachten binnen de KNRM dienen te om te gaan met persoonlijke informatie en gegevens
van hulpvragers, relaties en collega’s , ook in het geval van een data lek.
In het Handboek Privacy (te raadplegen via www.mijnknrm.nl) is meer informatie terug te vinden over
hoe veilig en zorgvuldig om te gaan met (persoons)gegevens binnen de KNRM. Het Handboek is te vinden onder Downloads. Op www.mijnknrm.nl is ook een uitgebreidere Instructie Datalekken medewerkers en een Instructie Privacy & Beeldmateriaal te downloaden.
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