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NETWERK VAN MENSEN 

We zijn als Rode Kruis een netwerk van mensen.  
Van mensen, die een intrinsieke motivatie hebben om een ander 

in nood te helpen. Onvoorwaardelijk. Altijd en overal.  
Een netwerk waar iedereen zich bij kan aansluiten  

en waar iedereen zich voor wil inzetten. 
Dat is in het kort waar we de komende jaren  
nog meer naartoe willen met het Rode Kruis. 

  
Het merk gaat ons daarbij helpen.  

Het dient als vertrekpunt in de manier waarop we praten  
en hoe we ons gedragen. Met dit merkpaspoort willen we 

iedereen die zich voor of bij het Rode Kruis inzet  
laten zien wat het merk is  

en hoe we graag willen dat Nederland ons ziet. 
  

Het geeft ons richting in alles wat we doen.  
Hoe we met elkaar omgaan, welke keuzes we maken  

en hoe en wat we communiceren.  
Wat we doen, toetsen we aan het merk en onze merkwaarden. 

Alleen dan kunnen we met zijn allen, als een collectief,  
een nog sterker netwerk van het Rode Kruis maken,  

dat klaarstaat voor iedereen.  
 



WIE ZIJN AL DIE MENSEN? 

Wie staat vroeger op dan de deelnemers?    
Wie staat al klaar voordat de dag begint? 
Wie is voorbereid op mensen die niet zijn voorbereid?  
Wie zijn al die mensen? 
  
Wie biedt er troost?       
Wie slaat een arm om een ander? 
Wie geeft wat warmte? 
  
Wie zijn die mensen? 
  
Wie helpt óm het helpen?      
Wie twijfelt geen seconde? 
  
Wie is beschikbaar, voor als er iets gebeurt?  
Wie staat er zodra het is gebeurt? 
Wie blijft als de camera’s weg zijn? 

 



AL DIE MENSEN… 

 
De vrijwilliger in actie.  
De helden in oorlogsgebied.  
De collectant aan de deur.  
De hand die doneert.  
Degene die iets organiseert     
Wij zijn het zelf. Jij, ik. 
Wij waren het vroeger      
Wij zijn het nu       
En worden het later.     
   

DAT ZIJN WIJ. 



Wij staan klaar voor iedereen. 
Al 150 jaar. 
 
  
Rode Kruis. 
 



HOE HET BEGON 



HOE HET BEGON 

Ons verhaal begint in het jaar 1859 bij de Zwitserse zakenman Henry Dunant.  
Hij was per toeval getuige van het slagveld na een bloedige strijd tussen de Oostenrijkers en de 

Fransen vlakbij het Italiaanse plaatsje Solferino. 
Ruim 38.000 slachtoffers lagen gewond, stervend of dood op het slagveld.  

Aan hun lot overgelaten.  
Dunant kon dit niet aanzien.  

Het was niet zijn oorlog. Het waren niet zijn landgenoten.  
Maar hij ging de gewonden helpen.  

Vanuit zijn overtuiging: ‘Tutti fratelli’ ofwel ‘Wij zijn allen broeders’.  
 

In zijn eentje was dit echter onbegonnen werk.  
Daarom riep hij de hulp in van de vrouwen in het dorp.  

Samen richtten ze hulpposten in voor de gewonden van beide partijen.  
Hiermee legde Dunant de basis voor het Rode Kruis:  

de oprichting van vrijwillige hulpverenigingen voor mensen in nood.  
Zijn ervaringen resulteerden in 1863 in de geboorte van het Internationale Rode Kruis.  

Met als herkenbaar symbool: een rood kruis op een wit vlak.  
Ook riep Dunant op tot het vaststellen van internationale regels voor oorlogvoering.  

Vanuit respect voor de menselijke waardigheid in de meest onmenselijke omstandigheden.  
Dit leidde in 1864 tot het eerste Verdrag van Geneve.  

 



Ik ben er voor je als je me nodig hebt, wie je ook bent 
 

En weet wat je moet doen in geval van nood 
 

Ik help je graag om jezelf goed voor te bereiden 
 

En leg je uit hoe je anderen kunt helpen 
 

Wat ik doe,  
doe ik vanuit mijn hart  

en met de mouwen opgestroopt 
 

Ik ben betrokken, respectvol en heb verstand van zaken 
 

En ik geloof in de kracht van mensen 
 

Ik zou zomaar je buurman kunnen zijn 
 

Ik hoop dat jij er bent als ik jou nodig heb 
 

Ik ben het Rode Kruis 
 



WAAROM WIJ BESTAAN  
 
Wij geloven,  
vanuit de grond van ons hart,  
dat je elkaar in nood niet in de steek laat.  
 
Niemand niet.  
 
Dat je onvoorwaardelijk, altijd en overal  
op medemenselijkheid moet kunnen rekenen.  
Uit respect voor elkaar, van mens tot mens.  
 
Dat is wat ons drijft in alles wat we doen.  
 



ONS VERGEZICHT  
 
Het Rode Kruis, dat zijn we allemaal.  
 
Van de vrijwillige hulpverlener, tot de collectant aan de deur.  
Van de hand die doneert, tot degene die iets organiseert.   
 
Hulp bieden doen we met elkaar en uit respect voor elkaar.  
Van mens tot mens.  
 
Wij zijn een netwerk van mensen  
waar iedereen zich bij kan aansluiten  
en waar iedereen zich voor wil inzetten.  
 
Zo bieden we altijd en overal hulp aan mensen in nood.  
En helpen we mensen om zichzelf en elkaar te helpen.  
Om zo op eigen benen te kunnen staan.  

 



ONS INZICHT  

Ieder mens wil erop kunnen vertrouwen  

 

dat je in nood,  

 

altijd en onvoorwaardelijk,  

 

een helpende hand krijgt aangereikt.  
 



WAT WIJ BELOVEN 
 

In nood zijn wij er voor je,  
altijd en overal.  

 
Of het nu gaat om  

opvang bij een brand in het verzorgingstehuis,  
een verstuikte enkel bij de Nijmeegse Vierdaagse, 

een tyfoon in Azië  
of geweld in Syrië.  

 

 



HOE MAKEN WE DIT WAAR  
 



ALTIJD & OVERAL 
 
Met het grootste vrijwillige hulpverlenersnetwerk  
ter wereld  
zijn we overal aanwezig.  
En omdat we met veel zijn kunnen we altijd helpen. 
Met elkaar zijn we in staat direct hulp te verlenen. 

 



SINDS 1867 
 

Met ruim 150 jaar ervaring  
in hulpverlenen bij rampen  

en conflicten  
weten we  

wat we moeten doen  
en waar we het over hebben. 



RODE KRUIS EMBLEEM 
 
Al meer dan 150 jaar staat een rood kruis op 
een wit vlak symbool voor bescherming. Het 
betekent  ‘niet schieten’ in bijna ieder land ter 
wereld.  
 
Zo hebben we toegang tot conflictgebieden 
waar anderen geen toegang hebben. 

 



We HELPEN mensen in NOOD.  
Tijdens noodsituaties, bij rampen en conflicten.  
We zijn dichtbij, ver weg  
en altijd aanwezig als het moet. 
 
 
We BEREIDEN mensen VOOR op NOODSITUATIES en rampen.  
Opdat iedereen zichzelf en elkaar kan helpen in geval van nood.  
Zo voorkomen we erger, nog voordat nood zich aandient. 
 
 
We MOBILISEREN mensen om elkaar te helpen.  
Samen zorgen we dat niemand er in nood alleen voor staat.  
Dat maakt ons sterker. 

 

WAT WIJ DOEN  
 



HOE WIJ WILLEN 
  
DAT ANDEREN  
 
ONS ZIEN   
 



Respect voor elkaar,  
van mens tot mens,  
is wat ons drijft.  
 
Wij zijn er voor iedereen in nood die ons nodig heeft.  
 

 

MEDEMENSELIJK 



 

Wij staan paraat als dat nodig is.  
 
En reageren snel en kordaat.  
 
Als wij iets beloven,  
dan doen we dat ook.  
 

 

DAADKRACHTIG 



Onze deur staat open voor iedereen in nood.  
 
Nationaliteit, ras, geloof, afkomst of politieke overtuiging  
spelen geen rol.  
 
Wij zijn er voor je, altijd en overal. 
 

 

ONVOORWAARDELIJK 



Met elkaar  
zijn wij een wereldwijd netwerk van mensen.  
Een collectief dat samenwerkt met een doel:  
mensen in nood helpen.  
 
Van de vrijwillige hulpverlener tot de collectant aan de deur.  
Van de hand die doneert tot degene die iets organiseert.   
 
Hulp bieden doen we met elkaar. 
 

MET ELKAAR 



VOOR WIE WIJ ER ZIJN 

Wij zijn er voor iedereen in nood. 
  
We maken geen onderscheid.  
Daar zijn we niet van.  
l 



 
 
We handelen volgens onze zeven 
grondbeginselen.  
 
Dat doet iedereen van het Rode Kruis.  
 

ONS FUNDAMENT 



MENSLIEVEND 
Wij zijn er voor mensen in nood. Uit respect voor elkaar, van mens tot mens.  
 
ONPARTIJDIG 
Mensen in de grootste nood helpen we als eerste.  
Ongeacht nationaliteit, ras, geloof, afkomst of politieke overtuiging. 
 
NEUTRAAL 
We kiezen nooit partij, uitsluitend voor de slachtoffers, aan welke kant zij ook staan. 
 
ONAFHANKELIJK 
Wij bepalen onafhankelijk van de overheid wat we zeggen en doen. 
 
VRIJWILLIG 
Ons werk doen we veelal vrijwillig, vanuit ons hart en niet uit persoonlijk gewin 
 
EENHEID 
In ieder land is maar één Rode Kruis of Rode Halve Maan;  
open voor iedereen, met vrijwilligers in het hele  land.  
 
ALGEMEEN 
Onze verenigingen zijn gelijk en helpen elkaar. Wij vormen samen een wereldwijde beweging. 

 


