
 
 

Den Haag, 27 februari 2018 
 
 
Beste donateur, 
 
Er is de afgelopen weken in de media veel aandacht geweest voor seksueel wangedrag in 
de internationale hulpverlening. Dat heeft mij persoonlijk hevig geraakt en ik begrijp dat het 
u, als betrokken donateur, ook bezighoudt. 
 
Seksueel wangedrag komt helaas voor in alle gelederen van de samenleving. Met de 
wereldwijd gedeelde MeToo-campagne is dat een pijnlijke en harde waarheid gebleken. Bij 
Cordaid zetten we ons dagelijks in om de meest kwetsbare mensen te helpen en het 
voorkomen van geweld tegen vrouwen vormt een belangrijk onderdeel van ons werk. Elke 
vorm van seksueel ongewenst gedrag is dan ook volstrekt onverenigbaar met onze normen 
en waarden.  
 
Cordaid doet er alles aan om misstanden te voorkomen. Hiervoor hebben we onder andere 
een gedragscode voor alle medewerkers. Daarnaast is er een klokkenluidersregeling en 
houden we jaarlijks een anoniem medewerkersonderzoek, zodat – als er een incident is 
voorgevallen – deze wordt gemeld en er actie op wordt ondernomen. In de afgelopen jaren 
hebben we enkele meldingen van seksueel ongewenst gedrag ontvangen. De betreffende 
incidenten, die we uiteraard zeer betreuren, zijn grondig onderzocht en op basis van een 
zero tolerance beleid hebben we maatregelen getroffen.  
 
Naar aanleiding van de schokkende gebeurtenissen in de internationale hulpverlening, 
nemen wij onze protocollen en regelingen opnieuw onder de loep om ze waar nodig te 
herzien. 
 
Cordaid blijft zich inzetten voor de meest kwetsbare mensen in moeilijke gebieden. Mensen 
die getroffen zijn door natuurrampen of conflict en geweld. Samen met u hebben we in het 
afgelopen jaar meer dan zes miljoen mensen toegang tot gezondheid gegeven en twee 
miljoen mensen kregen noodhulp in de vorm van onderdak, voedsel en water. 
 
Met uw steun kunnen wij blijven strijden voor een menswaardig bestaan voor iedereen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Kees Zevenbergen, directeur 
 

 

 
 
 
 
Als u vragen of opmerkingen heeft, belt u dan gerust naar 070-3136233 of mail naar 
info@cordaid.org.  
 


