Gedragscode
Stichting Jeugdvakantiewerk Druten Oost en West
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 organisatie 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 vrijwilligers, 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.

Gedragscode deelnemers
•

Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. Als iemand iets niet wilt,
dan mag dat.

•

Ik val de ander niet lastig.

•

Ik maak geen spullen van anderen kapot of kwijt.

•

Ik heb dezelfde rechten als anderen deelnemers. Ik dwing iemand anders niet mijn
zin te doen.

•

Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.

•

Ik negeer de ander niet. Als iemand me iets wil vragen of met me wil praten, dan
kan dat. Ik draai me dan niet om en loop niet zomaar weg.

•

Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

•

Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen
wapens, drugs of alcohol mee.

•

Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak een ander niet tegen zijn of haar wil aan.

•

Ik stel geen opdringerige vragen en maak geen nare of pijnlijke opmerkingen over
iemands persoonlijk leven of uiterlijk.

•

Als iemand mij hindert of lastigvalt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als
dat niet helpt, vraag ik de leiding om hulp.

•

Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die
zich daar niet aan houdt op aan en meld het bij het bestuur of coördinatie.
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Gedragscode vrijwilligers
•

De vrijwilliger onthoudt zich ervan de kinderen te behandelen op een wijze die
hem/haar in hun waardigheid aantast.

•

De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de kinderen dan
functioneel noodzakelijk is.

•

De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten
opzichte van de kinderen. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen
vrijwilliger en kind tot 18 jaar zijn onder geen enkel beding geoorloofd en worden
beschouwd als seksueel misbruik.

•

De vrijwilliger heeft de plicht de kinderen naar vermogen te beschermen tegen
vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en zal er actief op
toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de kinderen betrokken is, wordt
nageleefd.

•

Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze
gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan
melding te maken bij het bestuur van Jeugdvakantieweek Druten.

•

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 vrijwilliger in de geest van de gedragscode te
handelen en zo nodig daarover in contact te treden met het bestuur van
Jeugdvakantieweek Druten.

Sanctiebeleid
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, verbaal- en/of fysiek
geweld waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht,
zullen bij politie/justitie worden gemeld.
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