
Het Rode Kruis is van oudsher hoeder en promotor van het humanitair oorlogsrecht. Het 

vrijwilligersnetwerk humanitair oorlogsrecht (HOR-vrijwilligersnetwerk) van het Rode Kruis 

helpt hierbij. Het HOR-vrijwilligersnetwerk bestaat op dit moment uit 12 verschillende 

groepen, elk met een eigen regiocoördinator. Landelijk geven meer dan 110 HOR-

voorlichters presentaties en gastlessen over het oorlogsrecht en het Rode Kruis op scholen, bij 

verenigingen en op andere plaatsen, bijvoorbeeld tijdens evenementen. 

Kom jij ons team in Limburg versterken? 

Wat zijn je taken? 

* Je zet je actief in voor HOR-gerelateerde activiteiten; 

* Je neemt deel aan de verplichte tweedaagse HOR-introductiecursus alvorens zelfstandig 

voorlichting te geven; 

* Je blijft up-to-date met de ontwikkelingen op het gebied van humanitair oorlogsrecht en de 

activiteiten van afdeling HOR en het ICRC door het lezen van de nieuwsbrief 'HOR Update' 

en het bijwonen van de jaarlijkse themadag; 

* Je draagt bij aan promotie van HOR voorlichtingsactiviteiten; 

* Je rapporteert terug over gegeven voorlichtingen aan de regiocoördinator van de HOR-

groep middels een evaluatieformulier; 

* Je levert een actieve bijdrage aan zijn of haar HOR-groep, incl. het teamoverleg; 

* Je draagt de grondbeginselen van het Rode Kruis uit. 

Wat vragen we? 

* Je hebt kennis of wil graag leren van het humanitair oorlogsrecht, het Rode Kruis en de 

grondbeginselen; 

* Je zet je actief in om uit te dragen dat, zelfs in de chaos van een oorlog, mensen recht 

hebben op bescherming; 

* Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en vindt het leuk om voor een groep 

te staan; 

* Je levert een actieve bijdrage aan jouw HOR-groep; 

* Je kunt zelfstandig en in teamverband werken; 

* Je geeft minimaal vier voorlichtingen per jaar over het humanitair oorlogsrecht, en bent 

minimaal een jaar beschikbaar; 

* Je onderschrijft de grondbeginselen van het Rode Kruis (menslievendheid, neutraliteit, 

onpartijdigheid, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid). 

Introductieweekend 6-7 oktober 2018 

Deelname aan het introductieweekend op 6/7 oktober is een vereiste om voorlichter HOR te 

worden. Mocht dit niet lukken dan kan je deelnemen aan het introductieweekend in het 

voorjaar. 

Reacties 

Als je interesse hebt om als vrijwilliger aan de slag te gaan, stuur dan een korte motivatie met 

je gegevens (CV, inclusief emailadres en telefoonnummer), naar 

fvandermeulen@rodekruis.nl. 

 


