Gedragscode voor vrijwilligers
In contacten met minderjarigen en kwetsbare volwassenen

Het is van groot belang, dat minderjarige leden/deelnemers en kwetsbare personen,
zoals mensen met een beperking veilig zijn en zich veilig kunnen voelen in handen
van IVN-vrijwilligers, wanneer zij onder leiding van hen deelnemen aan activiteiten
van IVN. Kernuitgangspunt voor IVN-vrijwilligers moet zijn het houden van
professionele distantie tot degenen, die onder hun leiding staan dan wel begeleid
worden.
Veel grenzen in het contact tussen (jong)volwassen vrijwilligers en minderjarige
leden/deelnemers c.q. kwetsbare volwassenen als mensen met een beperking aan
de activiteiten van de vereniging zijn niet eenduidig. Maar er is wel één heel
duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen
(jong)volwassen medewerkers en minderjarigen c.q. verstandelijk gehandicapte
volwassenen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn! Ook in het wetboek van
strafrecht is iedere seksuele toenadering naar jeugdigen onder de 16 jaar en naar
verstandelijk gehandicapte volwassenen strafbaar gesteld. Daarom hebben wij als
afdeling voor de vrijwilligers die activiteiten voor kinderen en jeugdigen of mensen
met een beperking begeleiden onderstaande gedragscode opgesteld. Om die reden
dient onder het begrip ‘deelnemer’ in de hierna volgende gedragscode en
toelichting ‘minderjarige c.q. andere kwetsbare personen’ te worden verstaan.
Wanneer je bij IVN als vrijwilliger jeugdactiviteiten begeleidt, vragen wij je deze
gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode en de
toelichting daarop kent en niet tegen de gedragscode in zult handelen.
1.

De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de
deelnemer zich veilig en gerespecteerd voelt.

2.

De begeleider onthoudt zich ervan de deelnemer te bejegenen op een wijze
die de deelnemer in zijn waardigheid aantast.
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3.

De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de deelnemer dan
functioneel noodzakelijk is. De begeleider ontvangt geen deelnemers thuis en
gaat geen verbinding aan met hen via social media.

4.

De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel gedrag ten opzichte
van de deelnemers. Seksuele handelingen, contacten en relaties tussen
begeleider en deelnemers zijn onder geen beding geoorloofd.

5.

De begeleider raakt de deelnemers niet zonder noodzaak aan. In elk geval
mag de begeleider de deelnemers niet op zodanige wijze aanraken dat deze
aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren
kan worden.

6.

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

7.

Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met
deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel gedrag is men verplicht
hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen
personen.

8.

In gevallen waarin de gedragscode niet voorziet of bij twijfel over de
toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen is het de verantwoordelijkheid van
de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig
daarover in contact te treden met het afdelingsbestuur of vertrouwenspersoon
van de afdeling.

Plaats :

Datum :

Gelezen en begrepen door
Vrijwilliger

Coördinator/bestuurslid

Naam :

Naam :

Handtekening :

Handtekening :

Ondertekende exemplaar inleveren bij secretaris IVN Alphen aan den Rijn voor archivering.
Toelichting is ter informatie voor de vrijwilliger.
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