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. Dit 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 hebt kinderen of jongeren onder je hoede die kwetsbaar zijn, zoeken naar verbondenheid en
aandacht. Ze nemen hun eigen geschiedenis mee. Je werkt samen met andere vrijwilligers aan een
goede band in de groep. 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. Je bent als leidinggevende (of vrijwilliger) te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid
van de relatie. Je zorgt voor een omgeving en sfeer waarbinnen het kind of de jongere zich
veilig en gerespecteerd voelt.
2. Je onthoudt je ervan het kind of de jongere te bejegenen op een wijze die het kind of de
jongere in zijn waardigheid of integriteit aantast.
3. Je dringt niet verder door in het privéleven van het kind of de jongere dan noodzakelijk is
voor het functioneren van het kind of de jongere binnen het jeugdwerk.
4. Je onthoudt je van elke vorm van seksuele benadering en misbruik te opzichte van het kind
of de jongere. Alle seksueel getinte of seksuele handelingen, blikken, contacten, relaties
tussen een leidinggevende of vrijwilliger en de (minderjarige) jongere zijn onder geen
beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5. Je mag het kind of de jongere niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar
redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren kan worden.
6. We verwachten van je dat je rondom jeugdwerkactiviteiten zeer terughoudend en met
respect omgaan met het kind of de jongere in ruimtes waarin zij zich bevinden als de
slaapkamer, kleedkamer of sanitaire ruimtes.
7. Je hebt de plicht het kind of de jongere naar vermogen te beschermen tegen elke vorm van
ongelijkwaardige behandeling en/of seksueel misbruik en zal er actief op toezien dat de
gedragscode en omgangsregels door iedereen die bij het jeugdwerk betrokken is, worden
nageleefd.
8. Indien je gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en er
vermoedens zijn van grensoverschrijdend (seksueel gericht) gedrag, ben je verplicht om
hiervan melding te maken bij een vertrouwenspersoon of meldpunt.
9. Je vraagt of geeft geen (im)materiële vergoedingen waardoor een kind of jongeren of medeleidinggevende in een afhankelijkheidspositie kan komen.

10. In alle gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de
toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen de verantwoordelijkheid jou als
vrijwilliger en het team van vrijwilligers om in de geest van de gedragscode te handelen en
zo nodig daarover in contact te treden met de vertrouwenspersoon binnen de eigen
gemeenten of de adviseurs van een meldpunt.
11. Overtreding van deze code leidt tot een klachtprocedure en kan disciplinaire maatregelen
tot gevolg hebben. Wanneer een vrijwilliger of leidinggevende wordt verdacht van strafbare
feiten, zal er aangifte gedaan worden.
12. Deze gedragscode geldt ook voor andere volwassenen die (incidenteel) bij het jeugdwerk
betrokken zijn.

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

