GEDRAGSCODE

Stichting Voorlezen bestaat en ontwikkelt zich met en dankzij een heleboel mensen. Onze activiteiten en
projecten worden met elkaar gemaakt en krijgen daardoor hun waarde. Meestal heeft dit een positief resultaat.
Soms werken we in kwetsbare situaties; vrijwilligers lezen bijvoorbeeld thuis voor aan kinderen en/of aan mensen
met dementie. Daarom vinden wij het belangrijk om samen afspraken te maken over hoe we met elkaar om willen
gaan. Hiervoor staan in dit document vijf algemene omgangsregels beschreven. Vervolgens worden specifieke
omgangsregels beschreven die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kwetsbare
doelgroepen en vrijwilligers. Tot slot wordt beschreven welk grensoverschrijdend gedrag niet getolereerd wordt
door de Stichting. Ons uitgangspunt is ‘alles wat je aandacht geeft groeit’. Stichting Voorlezen wil het positieve,
vriendelijke, opbouwende, respectvolle en betekenisvolle contact tussen mensen alle aandacht geven zodat dit
alle kans krijgt om verder te groeien.
Algemene omgangsregels
Stichting Voorlezen vraagt iedereen die in , vo or o f met de Stichting werkt deze omgangsregels (in de
geest) na te leven.
1.

2.

3.

4.

5.

Ik onderschr ijf het principe ‘iedereen is van waa rde’ en b enader m en sen m et een op en houding.
Ik accepteer en respecteer de an der zo als hij is en discrimineer niet. Ik n egeer de a nder niet. Ik
doe niet mee a an pesten, uitlachen of roddelen.
Ik let op m ijn taalgebruik en gedrag. Mijn wo orden , in tonaties en n on-verb ale uitin gen zijn
positief en betrokken. Ik scheld niet en maak geen gem ene grappen of opmerkingen over
anderen. In m oeilijke (conflict) situaties blijf ik er op letten dat mijn taalgebruik en gedrag
constructief zijn en dat ik zo mee werk aan het verbeteren va n het contact.
Ik houd rekening m et de grenzen die de an der aangeeft. Ik val de ander niet (fysiek) lastig,
berokken hem geen (seksuele) schade, kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet
tegen zijn of haar wil a an. Ik stel geen ongepaste vr agen en maa k geen ongewenste opmerkingen
over iema nds persoonlijk leven of uiterlijk. Tegelijkertijd geef ik – als dat nodig is - mijn
grenzen naar de ander a an. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hierm ee
te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
Ik zet m ijn talen ten en vaa rdigheden positief en constructief in voor de activiteiten en projecten
van de stichting. Ik wil m ijn steentje bijdragen aan het maatschappelijke belang ervan. Ik maak
dan ook op geen enkele wijze misbruik va n m ijn (ma chts)positie.
Ik houd me aan mijn afspraken . Ik help a nderen om zich ook aan de afspraken te houden en
spreek degene die zich daar n iet aan houdt op aan meldt dit zo nodig bij m ijn contactpersoon
dan wel leiding van het project of de stichting.

G edragsregels m et minderjarigen
Stichting Voorlezen vraagt iedereen die met kwetsbare mensen werkt deze gedra gsregels in acht te
nemen. Deze gedragsregels zijn overgenomen uit de Toolkit ‘In veilige ha nden’ van het NOV. Deze
gedragsregels zijn sterk gericht op gedrag dat moet vo orkom en dat er seksueel geweld plaatsvindt.
Stichting Voorlezen hecht eraan o ok an dere vormen van geweld en on veiligheid hierbij te betrekken,
zoals lichamelijke en psychisch e mish andeling en verwaarlozing.
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1.

De vrijwilliger zorgt voor een om geving en een sfeer waa rbinnen de kwetsbare zich veilig en
gerespecteerd voelt.
2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de kwetsbare te bejegenen op een wijze die hij/zij in zijn
waardigh eid a antast.
3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de kwetsbare dan functioneel
noodzakelijk is.
4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele bena dering en misbruik ten opzichte
van de kwetsbare. Alle seksuele h andelingen , con tacten en –relaties tussen vrijwilliger en
kwetsbare zijn o nder geen bedin g geoo rloofd en worden b esch ouwd als seksueel oversch rijden d
gedrag.
5. De vrijwilliger mag de kwetsbare niet op zodanige wijze aanraken dat deze aanraking naar
redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
6. De vrijwilliger zal tijdens uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met
kwetsbaren en de ruimtes waarin zij zich bevinden.
7. De vrijwilliger heeft de plicht de kwetsbare naar vermogen te beschermen tegen vormen van
ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien
dat de gedragscode door iedereen die bij de kwetsbare betrokken is, wordt nageleefd.
8. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en
bij verm oedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij/zij verplicht hiervan m elding te
maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen persoon 1.
9. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële goederen die niet in rede zijn.
10. In die gevallen waar de gedragsco de niet (direct) voo rziet, of b ij twijfel o ver de toelaatb aarheid
van bepaalde gedragin gen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest
van de gedragscode te handelen en zo nodig daa rover in contact te treden met een door het
bestuur aangewezen persoon.
Seksueel overschrijd end ged rag m et minderjarigen en sanct iebeleid
Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met kwetsbaren verstaan wij: Elke vo rm van seksueel gedrag
of seksuele benadering, in verba le, nonverbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de
persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt erva ren; en/of plaatsvindt binnen een
ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind; h ulpverlener-cliënt; leerkracht-leerling; trainer-pupil,
e.d.); en/of andere handelingen of gedragingen die stra fba ar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.
Gedragingen die volgens de bovenstaande om schrijvingen vallen onder seksueel overschr ijdend gedrag
met kwetsbaren kunnen worden gesanctio neerd door een tuchtprocedure waarin hoor en wederhoor zal
plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met
kwetsbaren door persoon en door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. Seksueel
overschrijdende gedragin gen met kwetsbaren waarvan het b estuur van Stichting Voo rlezen o ordeelt dat
deze vallen onder het Wetboek van Str afrecht zullen bij politie/justitie worden gemeld.
De gedr agscode wordt op de website van Stichting Voorlezen geplaatst opdat deze voor iedereen
toegankelijk is. Indien er aanleiding toe is wordt de gedragscode onder de aandacht gebracht en
besproken.

1 Z i e o ok het M el di ngs prot ocol va n Sti cht i ng Voo rl ezen.
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