
IVN Zwolle e.o., januari 2022 

 

 

  

 

Zo zijn onze manieren 

 

• Wij, vrijwilligers van IVN Zwolle e.o. zijn (mede)verantwoordelijk voor een prettige en veilige 

omgeving, waarin collega’s en deelnemers van natuuractiviteiten van IVN kunnen genieten.  

 

• Wij tonen in woord en gedrag respect voor natuur, collega’s en deelnemers, maar vragen ook 

in woord en gedrag respect van deelnemers voor natuur, andere deelnemers en vrijwilligers.  

 

• Wij kennen het Protocol Voorkomen van Ongewenst Gedrag, erkennen het belang van dit 

protocol en stemmen er mee in ons hieraan te houden.  

 

• Wij vermijden de schijn van ongewenst gedrag t.o.v. deelnemers en beschermen onszelf 

daarmee tegen mogelijke misverstanden, wantrouwen of beschuldigingen. Wij doen dit door:  

▪ samen met tenminste één collega-vrijwilliger een activiteit te begeleiden 

▪ ons niet af te zonderen met een deelnemer  

▪ geen initiatieven te nemen tot contacten met een deelnemer buiten de geplande 

activiteiten  

▪ niet in te gaan op verzoeken tot contact van deelnemers buiten de geplande 

activiteiten  

▪ bij calamiteiten (bijv. ongeval, tegendraads gedrag) direct in te grijpen en z.s.m. 

een ouder, onderwijzer of collega om bijstand te vragen.  

 

• Wij bespreken verstoring van de sfeer of meningsverschillen open met collega-vrijwilligers. 

Als dit niet tot een oplossing leidt, houden wij ruggespraak met iemand van het bestuur.  

 

• Wij spreken een deelnemer aan op verstoring van de sfeer en ongewenst gedrag. Als dit niet 

tot het gewenste gedrag leidt  

▪ houden wij ruggespraak met iemand van het bestuur over te nemen 

maatregelen. (bijv. bij een cursus of jeugdclub)  

▪ schakelen wij bij een veldles de onderwijzer van de groep in  

▪ zijn wij bevoegd een deelnemer direct uit te sluiten van deelname (tijdens een 

excursie)  

 

• Wij aarzelen niet bij (vermoedens van) seksuele intimidatie of misbruik hiervan melding te 

maken bij iemand van het bestuur.  

 

 

Hierbij onderschrijf ik de gedragscode ‘Zo zijn onze manieren’ van IVN Zwolle e.o.  

Naam:        Plaats en datum:  

 

Handtekening: 

 

 


