Preventie & Integriteitsbeleid DRN

Preventie- en integriteitsbeleid vrijwilligers
Binnen onze vrijwilligersorganisatie wordt gewerkt met minderjarige kinderen. Het primaire
uitgangspunt van onze organisatie is dat deze kinderen bij onze vrijwilligers in veilige handen zijn. Als
organisatie doen wij al het mogelijke om deze veiligheid te waarborgen. Op deze pagina kunt u meer
lezen over de manier waarop onze organisatie deze veiligheid waarborgt.
VOG
Voor elke vrijwilliger binnen de organisatie wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
aangevraagd. Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport zoekt uit of er in het verleden van
de vrijwilliger dingen zijn voorgevallen die reden geven de integriteit van deze persoon in twijfel te
trekken. Zonder VOG mag een vrijwilliger niet bij ons aan de slag.
Gedragscode
Scouting Nederland heeft gedragsregels opgesteld die door alle vrijwilligers moeten worden
gesteund. Elke vrijwilliger van Scouting Dorus Rijkers Nesselande heeft deze doorgenomen en
ondertekend.
Scouting Nederland vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor haar jeugdleden en
vrijwilligers belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode. Hierin
staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden. Veel grenzen in het
contact tussen vrijwilligers en jeugdleden binnen Scouting zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even
op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer
een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen dus nooit precies
grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook,
want voor veel kinderen 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
vrijwilligers en jeugdleden die bij ons komen absoluut ontoelaatbaar zijn!
Daarom hebben wij als vereniging voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. Deze is als
bijlage opgenomen in het Huishoudelijk reglement en daardoor voor alle leden van toepassing. De
gedragscode vormt een aanvulling op het Wetboek van Strafrecht waarin is opgenomen is wat
juridische grenzen zijn in de omgang met minderjarigen.
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Gedragscode DRN
1. De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig en
gerespecteerd voelt. Er mag geen onderscheid worden gemaakt naar of nadruk worden
gelegd op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit,
seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of lichamelijke kenmerken. Dat betekent
dat het kind zich zowel tijdens de activiteiten van de vereniging, maar ook daarbuiten veilig
moet voelen en het gevoel moet hebben dat hij zich – letterlijk – vrij kan bewegen.
2. De vrijwilliger gaat zo om met een jeugdlid dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast.
3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel
noodzakelijk is.
4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte
van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen vrijwilliger en
jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel
misbruik.
5. De vrijwilliger raakt het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke
verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
6. De vrijwilliger gaat tijdens kampen en activiteiten met respect om met jeugdleden en de
ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals slaapzalen, omkleedruimten, douches etc.
7. De vrijwilliger beschermt het jeugdlid naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige
behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door iedereen
die bij het jeugdlid is betrokken, wordt nageleefd.
8. Als 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 de
daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
9. De vrijwilliger 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 bepaald gedrag zal de vrijwilliger in de geest van de gedragscode
handelen en zo nodig daarover in contact treden met een door het bestuur aangewezen
persoon.
Op verzoek zijn de ondertekende gedragscodes van de leidinggevenden inzichtelijk bij de
groepsbegeleiding van de vereniging.
Aannamebeleid
Onze nieuwe leiding komt veelal uit onze appgroep Helpende handen. Hier staan de betrokken
ouders in die zich hebben opgegeven om incidenteel te helpen met allerlei klussen in en om het
gebouw. Maar er zijn ook ouders die zich opgeven om mee te helpen als hulpleiding. Op deze manier
kunnen wij (de groepsraad) de potentiële leiding laten meedraaien en laten snuffelen aan het leiding
geven.
Bij gebleken geschiktheid en enthousiasme van beide kanten, volgen één of enkele gesprekken
waarin wij hen verzoeken zich in te laten schrijven bij onze vereniging, waarna direct de aanvraag van
een VOG zal volgen. Bovendien wordt de aspirant-leiding gevraagd de gedragscode te ondertekenen.
Een vrijwilliger wordt door de praktijkbegeleider begeleid en zal het kwalificatietraject ingaan waarna
certificering zal volgen.
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Evaluatiegesprekken
De groepsbegeleider en het bestuur houden elk half jaar voortgangsgesprekken met de leiding. Ook
zijn zij vaak op de groep vóór, tijdens en na de opkomsten, zodat er altijd een luisterend oor is. Zo
kan ook gesignaleerd worden hoe de omgang met elkaar en met de kinderen tijdens de opkomsten
is.
Deze intensieve begeleiding zorgt voor het aannemen van gedegen en capabele vrijwilligers.
Vertrouwenspersoon
Scouting wil een veilige omgeving zijn voor jeugdleden én vrijwilligers. Maar waar kan je heen als je
het gevoel hebt dat iets níet pluis is en je dat in vertrouwen wilt bespreken? Dan ga je naar de
vertrouwenspersoon. Onze vertrouwenspersoon is de veilige plek voor vrijwilligers, jeugdleden én
ouders omdat ze een luisterend oor biedt, in vertrouwen en helpt bij het zoeken naar eventuele
vervolgstappen.
Onze vertrouwenspersoon is Marloes. Mail haar om een (bel)afspraak te maken op:
vertrouwenspersoon@scdrn.nl
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