Gedragscode Veilige Kerk van de Hervormde Gemeente Beekbergen.
Veel grenzen in het contact tussen onze vrijwilligers en minderjarige deelnemers aan diverse
activiteiten van onze gemeente zijn niet eenduidig. Het ene kind wil bijvoorbeeld even op schoot
zitten als het troost zoekt, het andere heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander
vindt het juist niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen
worden afgesproken die voor alle minderjarigen en in alle situaties gelden. Maar er is wel één
duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen onze
vrijwilligers en minderjarigen absoluut ontoelaatbaar zijn!
Uiteraard is het bovenstaande niet alleen van toepassing op minderjarigen, maar zeker ook op
volwassenen. Ook hiervoor geldt dat niet alle gedragsuitingen eenduidig zijn. Een arm om een
schouder kan voor de een als prettig worden ervaren, maar voor een ander juist helemaal niet.
Ook hier is wel één duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten
absoluut ontoelaatbaar zijn!
Daarom hebben wij als Hervormde Gemeente Beekbergen voor al onze vrijwilligers een
gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: 1. gedragsregels die bijdragen
aan een open, transparante en veilige omgeving en 2. de omschrijving van seksueel
grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de
Hervormde Gemeente Beekbergen wordt gevoerd. Wanneer je bij ons vrijwilliger bent, maar ook
als je stagiair(e) bent of als betaalde kracht werkt, vragen wij je deze gedragscode te
onderschrijven. Ieder jaar zullen we op de eerste vergadering van het jaar deze gedragscode
bespreken en vaststellen.

1. Gedragsregels voor onze vrijwilligers:


De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen iedereen zich
veilig en gerespecteerd voelt.



De vrijwilliger onthoudt zich ervan de ander te bejegenen op een wijze die de ander in
zijn waardigheid aantast.



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



De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten
opzichte van de ander. Alle seksuele handelingen, -contacten en –relaties zijn onder
geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend
gedrag.



De vrijwilliger mag de ander niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar
redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.



De vrijwilliger zal tijdens kampen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect
omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer
of hotelkamer mijden.



De vrijwilliger heeft de plicht de ander naar vermogen te beschermen tegen vormen van
ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief
op toezien dat de gedragscode door iedereen wordt nageleefd.



Indien de vrijwilliger 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 een daarvoor door de kerkenraad aangewezen
persoon of bij een willekeurig kerkenraadslid.



De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede liggen.



In die gevallen waarin de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de
toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, is het de verantwoordelijkheid van de
vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact
te treden met een door de kerkenraad aangewezen persoon.



Mocht de kerkenraad of een kerkenraadslid geïnformeerd worden over
grensoverschrijdend gedrag van een vrijwilliger of in die gevallen waarin een vermoeden
is van grensoverschrijdend gedrag, verdient het aanbeveling dat de vrijwilliger
terugtreedt.

Gedragsregels Veilig Jeugdwerk
Vanwege hun leeftijd vormen (jonge) kinderen, tieners en jongeren een kwetsbare groep in de
gemeente. Om die reden zijn ten aanzien van het jeugdwerk de gedragsregels nader uitgewerkt.


De zorg van leidinggevenden voor kinderen en jongeren moet overeenstemmen met de
manier waarop God met hen omgaat. ('Pas op dat u niet een van deze kleinen veracht',
Mattheüs 18 vers 10).



Kinderen en jongeren mogen er zijn met hun lijf en emoties; leidinggevenden
respecteren dit en zorgen voor een vertrouwde omgeving waarin dit tot uiting komt.



Leidinggevenden treden consistent op bij de begeleiding van het groepsklimaat,
bijvoorbeeld in geval grappen worden gemaakt of een kind wordt gepest of
buitengesloten.



De persoonlijke integriteit van kinderen en jongeren wordt beschermd: geen seksueel
getinte aandacht, niet ongewenst aanraken of te dichtbij komen en geen dwang in welke
richting dan ook.



In het jeugdwerk hanteren we het vier-ogen-principe: een andere leidinggevende kijkt of
luistert mee; dit zorgt voor een open aanspreekcultuur.



Als er in het kader van het jeugdwerk sprake is van een één op één contact (een
leidinggevende met een kind/jongere) dan informeert die leidinggevende een andere
leidinggevende daarover.



Een leidinggevende in het jeugdwerk fungeert als identificatiefiguur of rolmodel. Om die
reden wordt een zo evenwichtig mogelijke man-vrouw verdeling aangehouden.



Bij jeugdkampen slapen jongens en meisjes in aparte ruimtes.



Leidinggevenden hanteren het buddysysteem, hetgeen inhoudt dat iedere
leidinggevende speciale zorg draagt voor een groepje kinderen/jongeren; zo valt
niemand buiten de boot.



In geval van een niet-pluis-gevoel ten aanzien van een kind/jongere wordt in overleg met
de jeugdouderling deskundige hulp ingeschakeld. Een leidinggevende is geen
professional.



Leidinggevenden in het jeugdwerk nemen deel aan toerustingmomenten, waarbij het
gaat om het leren de verschillende aspecten van de gedragsregels in praktijk te kunnen
brengen. Voor die toerusting wordt een beroep gedaan op professionals (bijvoorbeeld
Stichting Chris).



Met nieuwe leidinggevenden wordt het belang van Veilig Jeugdwerk besproken en zij
dienen te beloven dat zij zich aan deze regels zullen houden.

2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag en sanctiebeleid
Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag 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 (vrijwilliger-kind) 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, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure
waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. Zie hiervoor het Protocol voor gemeenten die
geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties van de
Protestantse Kerk in Nederland, januari 2016.

Deze gedragscode is vastgesteld op ……………………….

