Bijlage 3

Checklist Veilig Jeugdwerk tijdens de vakantie

Neem met elkaar op twee momenten tijdens de vakantie deze checklist door. Bij voorkeur na
enkele dagen en halverwege. Benoem concrete aandachtspunten en/of maatregelen.
Het oord

Groen?
Prima!

Oranje?
Aandachtspunt:

Rood?
Maatregel:

Groen?

Oranje?

Rood?

Het terrein is overzichtelijk en goed verlicht.

Gangen, zalen, slaapruimten, douches en toiletten
zijn goed verlicht.
Er zijn gescheiden douche- en toiletruimten voor
mannen/jongens en vrouwen/meisjes.
Stafleden slapen niet met deelnemers in een
zelfde slaapruimte.
Deelnemers kunnen niet zonder een staflid in het
oord zijn.
Opmerkingen van deelnemers over de veiligheid
van het oord worden serieus genomen; zo mogelijk
wordt actie ondernomen.

De groep
De sfeer is gezellig.

Er is geen plaats voor pesterijen.

Het taalgebruik is positief. Er wordt niet gevloekt.

De deelnemers en stafleden letten onderling op
elkaar zodat niemand wordt buitengesloten.
Er is geen specifieke groep die de sfeer bepaald.

Er zijn geen jongeren die zich bewust afzonderen.

Er worden geen vervelende grappen en/of
opmerkingen gemaakt over vrouwen/meisjes,
homo’s, mensen uit andere culturen o.i.d.
De jongeren zijn positief betrokken bij de
verschillende onderdelen van de dag.

Omgaan met elkaar – jongeren onderling
De jongeren zijn niet handtastelijk en laten geen
ander seksueel grensoverschrijdend gedrag zien of
horen.
De jongeren sluiten geen andere jongeren buiten
en zorgen voor een veilige sfeer.

Groen?

Oranje?

Rood?

Groen?

Oranje?

Rood?

Groen?

Oranje?

Rood?

De jongeren praten onderling niet negatief over
stafleden of deelnemers.

Omgaan met elkaar – jongeren, stafleden
Jullie houden je aan de grenzen met betrekking
tot emoties, intimiteit en genegenheid. Jullie zijn
niet handtastelijk.
Er zijn geen jongeren die vooral op één staflid
aantrekken.
Jullie sluiten geen deelnemers buiten en hebben
geen voorkeuren.
Er worden geen seksueel getinte opmerkingen
gemaakt.
Er is geen één op één contact tussen stafleden en
deelnemers dan alleen in groepsverband. Ook niet
privé of via de telefoon.
Stafleden
Grensoverschrijdend gedrag wordt gesignaleerd en
niet genegeerd.
Jullie luisteren naar opmerkingen, klachten e.d.
van de deelnemers en doen er iets mee.
Wanneer er vervelende grappen of opmerkingen
geplaatst worden, bestrijden jullie deze actief.
Jullie zijn voorbeelden voor de jongeren in gedrag
en woordgebruik.

Kernpunten veilig jeugdwerk voor stafleden
1. Veiligheid gaat altijd over betrokkenheid, afstand,
intimiteit en lichamelijkheid.
2. Veiligheid heeft te maken met gedrag, sfeer en
omgeving.
3. De grens ligt daar waar de ander hem legt.
4. Niet iedereen geeft (op dezelfde manier) grenzen
aan.
5. Je vermijdt elke vorm van schijn.

6. Je hanteert ethische grenzen: Bijbelse waarden en
normen.
7. Je hanteert professionele grenzen; seksueel gericht
contact met minderjarigen is strafbaar.
8. Je respecteert in alle gevallen iemands persoonlijke
integriteit.

