Samen voor een prettige sfeer
Van iedereen die betrokken is bij het jeugdwerk van onze gemeente (deelnemers, ouders,
vrijwilligers of andere bezoekers) verwachten wij dat zij zich aan de omgangsregels houden.
Wie dat doet, is welkom.
Hierbij laten wij ons leiden door het liefdesgebod wat de Heere Jezus ons gegeven heeft, toen Hij
zei: Gij zult liefhebben den Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met
geheel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is: Gij zult
uw naaste liefhebben als uzelven. (Mattheüs 22: 37-39).
Je maakt in het jeugdwerk kennis met kinderen of jongeren die je nog nauwelijks kent. Je komt in
een voor jou onbekende omgeving en ook je leidinggevenden zijn nieuw. Dat is best spannend.
Daarom vinden wij het belangrijk om afspraken te maken hoe we met elkaar omgaan zodat iedereen
zich prettig en veilig kan voelen en anderen met respect behandelt. Dit bekent dat wij rondom het
jeugdwerk geen enkele vorm van ongelijkwaardige behandeling accepteren. Denk hierbij aan
roddelen, pesten, uitsluiten, discriminatie, (seksueel) intimiderend gedrag of opmerkingen.
Iedereen mag er zijn zoals hij of zij geschapen is. Ook als iemand er anders uitziet of ander doet,
behandel je hem met respect.

Omgangsregels - Hoe gaan we met elkaar om?
1.
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Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet.
Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
Ik val de ander niet lastig.
Ik breng de ander geen schade toe.
Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
Ik scheld niet en maak geen kwetsende grappen of opmerkingen over anderen.
Ik negeer de ander niet.
Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld. Ik bedreig de ander niet.
Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
Ik geef de ander geen (on)gewenste seksueel getinte aandacht.
Ik stel geen opgepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands
persoonlijk leven of uiterlijk.
13. Als iemand mij hindert of lastig valt, vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet
helpt, vraag ik een ander om hulp.
14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar
niet aan houdt aan. Als dat nodig is, meld ik dit bij de leiding.

Deze gedragscode is gebaseerd op de gedragscode zoals die gehanteerd wordt voor deelnemers én stafleden van de Koersvakanties van Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

