GEDRAGSCODE (vrijwillige) medewerkers
Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige of
verstandelijk beperkte deelnemers ( te noemen Deelnemer) aan de activiteiten van de
stichting zijn niet eenduidig. Het ene deelnemer wil even op schoot zitten als het
troost zoekt, het andere deelnemer heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander
deelnemer vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen
worden afgesproken die voor alle deelnemers en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want
voor veel deelnemers is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er
is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen
(jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!
Daarom hebben wij als stichting voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld.
De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige
omgeving voor deelnemers én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend
gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd.
Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je
deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de
gedragscode zult handelen.
1. De gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers:
01. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemer zich
veilig en gerespecteerd voelt
02. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn
waardigheid aantast.
03. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel
noodzakelijk is.
04. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte
van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen
begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als
seksueel grensoverschrijdend gedrag.
05. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar
redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal worden ervaren.
06. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend
en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de
kleedkamer of hotelkamer.
07. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van
ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien
dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
08. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en
bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken
bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.

09. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
10.In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid
van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van
de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur
aangewezen persoon.
2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid
Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij:
Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin,
opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen
wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind,
hulpverleners-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en / of andere
handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. Gedragingen die
volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met
minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtsprocedure waarin hoor en
wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van
vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.
Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat
deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.
Het bovenstaande, bedoeld voor minderjarigen, geld ook voor een ieder met een verstandelijke
beperking.
Deze gedragscode is vastgesteld door het bestuur van Stichting Vimebe (vissen met uw beperking)
en zal worden ondertekend door zowel de vrijwilliger als de voorzitter van de stichting.
Ondertekening vrijwilliger:

Ondertekening voorzitter Vimebe:

Datum:

…........................................

…...................................................

….........

OMGANGSREGELS
Iedereen die de Stichting bezoekt onderschrijft de doelstellingen en het huishoudelijk reglement van
de Stichting en houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn opgeschreven. Wie dat doet, is
van harte welkom. Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat
iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en
elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze Stichting alle vormen van
ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische,
seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten,
ontoelaatbaar vinden. Wij vragen van alle medewerkers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers,
dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen
kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk
niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.
01. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de
Stichting.
02. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
03. Ik val de ander niet lastig
04. Ik berokken de ander geen schade.
05. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
06. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
07. Ik negeer de ander niet.
08. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
09. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
10.Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands
persoonlijkheid of uiterlijk.
13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan 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 erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.
Getekend voor gelezen en na uitprinten wordt deze ondertekend.
Naam vrijwilliger:

Handtekening:

Datum:

…..........................

........................

….........

VERTROUWENSPERSOON
Houding
* De vertrouwenspersoon is een sociaal, toegankelijk oprecht en gezaghebbend persoon die het
vertrouwen geniet van de bij de organisatie betrokken personen (medewerkers en managers); is
thuis in de cultuur van de vrijwilligersorganisatie en heeft zich ontwikkeld tot deskundige op
seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen.
Kennis en vaardigheden
* De vertrouwenspersoon heeft inzicht in de aard en omvang van de problematiek seksueel
misbruik en in de mogelijke reacties en emotionele gevolgen van slachtoffers van seksueel
grensoverschrijdend gedrag.
* De vertrouwenspersoon is zowel mondeling als schriftelijk zeer communicatief vaardig.
* De vertrouwenspersoon heeft inzicht in eigen handelen, is reflectief.
* De vertrouwenspersoon is advies- en gespreksvaardig en heeft kennis en vaardigheden om
zichzelf en het onderwerp seksueel misbruik aan de doelgroepen te kunnen presenteren.
Kwaliteiten
De vertrouwenspersoon:
* heeft levenservaring, is integer en heeft een evenwichtige persoonlijkheid;
* kan reflecteren op het eigen gedrag en op dat van de ander;
* kan omgaan met vertrouwelijke informatie en met weerstanden;
* is in staat om zich onafhankelijk op te stellen;
* de vertrouwenspersoon heeft globale kennis van mogelijke rechtspositionele en justitiële gevolgen
van het indienen van een klacht;
* de vertrouwenspersoon heeft kennis van de individuele en groepsprocessen die spelen bij seksueel
grensoverschrijdend gedrag;
* de vertrouwenspersoon heeft kennis van de interne organisatiestructuur en cultuur;
* kan periodiek een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen.
Taken vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon:
* kan, vooral als hij intern bij een organisatie is aangesteld, een (pro)actieve rol vervullen bij het
veranderen van de organisatiecultuur met als doel de preventie van ongewenste omgangsvormen.
Voorbeelden hiervan zijn: zelf op mensen afstappen die ongewenst gedrag vertoonden of het
onderwerp met leidinggevenden aankaarten en hen stimuleren erop te letten;
* is mede verantwoordelijk voor een veilig werkklimaat, voor zo ver een vertrouwenspersoon intern
bij een organisatie is aangesteld;
* functioneert als eerste aanspreekpunt bij meldingen van seksueel misbruik en zorgt voor de eerste
opvang en begeleiding van degene die met seksueel misbruik is geconfronteerd;
* zoekt samen met de melder naar oplossingen, geeft ondersteuning en advies en gaat na of een
oplossing in de informele sfeer tot de mogelijkheden behoort;
* geeft informatie over de mogelijk te volgen procedures, naast interne klachtenprocedure ook
strafrechtelijke of civielrechtelijke procedure en de consequenties daarvan;
* stelt op verzoek van de melder een klacht op schrift of ondersteunt de melder daarbij en stuurt
deze naar de secretaris van de tuchtcommissie;

* Indien nodig verwijst de vertrouwenspersoon de melder naar (in)formele daarvoor in aanmerking
komende (hulpverlenings-)instanties en ondersteunt melder bij het inschakelen van deze instanties,
hieronder vallen ook politie en officier van justitie;
* doet, in overleg met de melder en bevoegd gezag (over het algemeen is dit het bestuur van een
vrijwilligersorganisatie), aangifte bij zedenpolitie of officier van justitie in geval van ontucht,
aanranding en/of verkrachting;
* neemt maatregelen om op korte termijn de leefsituatie van melder te verbeteren, gericht op het
stoppen van het seksueel grensoverschrijdend gedrag. Indien naar de mening van de
vertrouwenspersoon de inhoud van de klacht daartoe aanleiding geeft meldt de vertrouwenspersoon
de klacht aan het bevoegd gezag;
* geeft emotionele en psychische ondersteuning aan de melder bij het formeel aanhangig maken van
de klacht, bij de tuchtcommissie en/of staat de melder bij en vertegenwoordigt deze tijdens een
tuchtrechtsprocedure;
* is verantwoordelijk voor nazorg ten aanzien van de melder, opdat voorkomen wordt dat de melder
aangesproken wordt op het feit dat hij/zij seksueel misbruik aanhangig heeft gemaakt;
* houdt een anonieme registratie bij (o.a. aantallen; aard van de klachten; afwikkeling) op grond
waarvan gegevens kunnen worden verstrekt ten behoeve van het jaarverslag.
* draagt mogelijke oplossingen aan waarmee het beleid gericht tegen seksueel misbruik kan worden
opgesteld c.q. bijgesteld;
* draagt bij aan de evaluatie van het takenpakket, werkwijze van de tuchtcommissie en van de
tuchtrechtsprocedure;
* houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en
bestrijding van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

