Kinder Vakantie Spelen Spijkenisse

Gedragscode voor medewerkers van de Stcctng Kinder Vakante Spelen Spijkenisse
Veel grenzen in het contact tussen medewerkers en minderjarige deelnemers aan de actiiteiten ian
de Kinder Vakante Spelen Spijkenisse (hierna KVS zijn niet eenduidig. Het ene kind wil eien op
schoot ziten als het troost zoekt, het andere kind heef ehoefe aan een aai oier de ol en weer
een ander kind iindt het niet pretg om aangeraakt te worden. Hieroier kunnen nooit exacte
grenzen worden afgesproken die ioor alle kinderen en in alle situates gelden. Dat is maar goed ook,
want ioor ieel kinderen is dicht ijheid en lichamelijk contact een ioorwaarde om te groeien. Maar
er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen
(jong iolwassen medewerkers en minderjarigen a soluut ontoelaat aar zijn!
Daarom he en wij als stchtng ioor al onze medewerkers een gedragscode opgesteld. De
gedragscode estaat uit twee delen: regels die ijdragen aan een open, transparante en ieilige
omgeiing ioor kinderen én irijwilligers en de omschrijiing ian seksueel grensoierschrijdend gedrag
die het uitgangspunt is ian het tucht- en sancte eleid dat door de organisate wordt geioerd.
Wanneer je ij ons komt werken, als irijwilliger of stagiair(e , iragen wij je deze gedragscode te
ondertekenen. Hiermee ierklaar je dat je de gedragscode kent en iolgens de gedragscode zult
handelen.
De gedragsregels voor medewerkers:
1. De egeleider moet zorgen ioor een omgeiing en een sfeer waar innen de kinderen zich
ieilig en gerespecteerd ioelen.
2. De egeleider onthoudt zich erian de kinderen te ejegenen op een wijze die kinderen in
hun waardigheid aantast.
3. De egeleider dringt niet ierder door in het priiéleien ian de kinderen dan functoneel
noodzakelijk is.
4. De egeleider onthoudt zich ian elke iorm ian seksuele enadering en mis ruik ten
opzichte ian de kinderen. Alle seksuele handelingen, contacten en relates tussen egeleider
en kinderen tot 16 jaar zijn onder geen eding geoorloofd en worden eschouwd als
seksueel grensoierschrijdend gedrag.
5. De egeleider mag de kinderen niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar
redelijke ierwachtng als seksueel of erotsch ian aard eriaren zal worden.
6. De egeleider zal tjdens actiiteiten zeer terughoudend en met respect omgaan met
kinderen en de ruimtes waarin zij zich eiinden, zoals de ruimte achter het podium of in een
portaca in.

We site
E-Mail
Telefoon

htp://www.kis-spijkenisse.nl/
info@kis-spijkenisse.nl
06 510 73 011

Kinder Vakantie Spelen Spijkenisse
7. De egeleider heef de plicht de kinderen naar iermogen te eschermen tegen iormen ian
ongelijkwaardige ehandeling en seksueel grensoierschrijdend gedrag en zal er actef op
toezien dat de gedragscode door iedereen die ij de kinderen is etrokken, wordt nageleefd.
8. Indien de egeleider gedrag signaleert dat niet in oiereenstemming is met deze
gedragscode en ij iermoedens ian seksueel grensoierschrijdend gedrag, is hij ierplicht
hierian melding te maken ij de daarioor door het estuur aangewezen personen, namelijk
de iertrouwenspersoon.
9. De egeleider krijgt of geef geen (im materiële iergoedingen die niet in de rede zijn.
10. In die geiallen waar de gedragscode niet (direct ioorziet, of ij twijfel oier de
toelaat aarheid ian epaalde gedragingen ligt het innen de ierantwoordelijkheid ian de
egeleider in de geest ian de gedragscode te handelen en zo nodig daaroier in contact te
treden met het estuur.
Omsccrijving seksueel grensoversccrijdend gedrag met kinderen en sancteeeleid
Onder seksueel grensoierschrijdend gedrag met kinderen ierstaan wij: Elke iorm ian seksueel
gedrag of seksuele toenadering, in ier ale, nonier ale of fysieke zin, opzetelijk of onopzetelijk, die
door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt eriaren; en / of plaatsiindt
innen een ongelijke machtsierhouding (iolwassene-kind, hulpierlener-cliënt, leerkracht-leerling,
trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d. ; en / of andere handelingen of gedragingen die strafaar zijn
iolgens het Wet oek ian Strafrecht. Gedragingen die iolgens de oienstaande omschrijiing iallen
onder seksueel grensoierschrijdend gedrag met kinderen, kunnen worden gesanctoneerd door een
tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsiinden. De sanctes estaan uit het ioor
korte of langere tjd uitsluiten ian irijwilligerswerk met kinderen door persoonsgegeiens in een
centraal register op te nemen. Seksueel grensoierschrijdende gedragingen met kinderen waarian
het estuur oordeelt dat deze iallen onder het Wet oek ian Strafrecht, zullen ij polite/justte
worden gemeld.
Deze gedragscode is op 9 mei 2018 iastgesteld door alle estuursleden ian de Stchtng Kinder
Vakante Spelen Spijkenisse.
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