
Gedragscode voor alle vrijwilligers (incl. ouders) van 

Stichting Kindervakantiewerk Berlicum 

 

Als vrijwilliger bij Kindervakantieweek Berlicum zorgt u ervoor dat de kinderen die 

deelnemen aan de Kindervakantieweek op een fijne en veilige manier kunnen meedoen met 

de activiteiten. Gedurende deze dagen is er sprake van contact tussen u als vrijwilliger en de 

deelnemende kinderen. In het contact tussen vrijwillige medewerkers bij een evenement en 

minderjarige deelnemers zijn veel grenzen 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 nooit 

exacte grenzen worden afgesproken die voor alle minderjarigen 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 

verbaal- en/of fysiek geweld en seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen 

medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!  

Om voor de kinderen die deelnemen aan Kindervakantieweek een veilige omgeving te 
creëren, hebben we als Stichting Kindervakantieweek Berlicum voor onze vrijwilligers een 
gedragscode opgesteld. In de gedragscode zijn regels beschreven die bijdragen aan deze 
veilige omgeving. Daarnaast wordt een beschrijving gegeven van grensoverschrijdend gedrag 
dat door onze organisatie niet wordt geaccepteerd. We vragen kennis te nemen van de 
gedragscode en volgens de gedragscode te handelen tijdens de taken als vrijwilliger. 
Voor onze bestuursleden en overige organisatieleden (staf) vragen wij iedere 3 jaar een VOG 
aan.   
 

Gedragsregels voor vrijwilligers bij Kindervakantieweek Berlicum: 

1. Ik zorg voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de kinderen zich veilig en 

gerespecteerd voelen. 

2. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt 

mee binnen de groep.  

3. Ik houd rekening met de grenzen die anderen aangeven.  

4. Ik val anderen niet lastig.  

5. Ik berokken de ander geen schade.  

6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.  

7. Ik negeer de ander niet. Ik heb aandacht voor alle kinderen uit mijn groep.  

8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.  

9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld en ik bedreig de ander niet.  

10. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands 

persoonlijke leven of uiterlijk.  

11. Ik kom niet ongewenst dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.  

12. Ik geef de ander geen seksueel getinte aandacht.  



13. Als iemand mij hindert of lastig valt (of een van de kinderen uit mijn groep) dan vraag 

ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet lukt vraag ik een ander om hulp.  

14. Ik ben me bewust van het feit dat ik voor de kinderen een voorbeeldfunctie heb en 

gedraag mij zodanig.  

15. Ik ga op een juiste manier om met social media. Ik maak en publiceer dus geen 

berichten of foto’s tegen de wil van anderen.  

• Als u gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij 
vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, bent u verplicht hiervan 
melding te maken bij de hiervoor door de organisatie aangewezen 
vertrouwenspersonen (Jessica van der Doelen en Casper van Helvert). Als vrijwilliger 
kunt u de vertrouwenspersonen aanspreken tijdens het evenement of contact met 
hun opnemen via jessica@kvwberlicum.nl of casper@kvwberlicum.nl. Enkel de 
vertrouwenspersonen hebben toegang tot het account van het e-mailadres. De 
vertrouwenspersonen gaan vertrouwelijk om met informatie over vrijwilligers en 
zullen zoeken naar een oplossing voor de probleemsituatie. 

• In die gevallen waarin de gedragscode niet (direct) voorziet of bij twijfel over de 
toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen de verantwoordelijkheid 
van de vrijwilligers om in de geest van de gedragscode te handelen en daarover 
indien nodig in contact te treden met de vertrouwenspersonen. 

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen. 

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: Elke vorm van 

seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of in 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 (volwassenen-kind, 

leiding-jeugdlid, e.d.) en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het 

Wetboek van Strafrecht.  

Omschrijving verbaal- en fysiek geweld. 

Onder verbaal- en fysiek geweld verstaan wij: intimideren, kleineren, chanteren, beledigen, 

bedreigen, treiteren, schelden, vloeken, schoppen, slaan, duwen, trekken en/of andere 

handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.  

Sanctiebeleid 

In geval van schending van bovenstaande gedragscode behoudt het bestuur van KVW zich 

het recht voor om de samenwerking met de betreffende vrijwilliger te beëindigen. Voordat 

wordt over gegaan tot sanctionering, vindt altijd hoor en wederhoor plaats. Seksueel 

overschrijdende gedragingen met minderjarigen, verbaal- en/of fysiek geweld waarvan het 

bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie 

worden gemeld.  

 

Deze gedragscode is op 9 maart 2022 vastgesteld door het bestuur Stichting 

Kindervakantiewerk Berlicum. 
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