
 
Gedragsregels Stichting Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland 

 
Inleiding 
Binnen onze stichting staat de veiligheid van de kinderen en onze vrijwilligers voorop. Om ervoor te 
zorgen dat deze veiligheid gewaarborgd wordt, zijn hiervoor bepaalde gedragsregels op gesteld die 
zien op de omgang tussen vrijwilligers en minderjarige. In dit document zal worden uitgelegd wat de 
gedragsregels van de Stichting Kinder- en Jongerenrechtswinkel zijn en hoe deze worden nageleefd 
worden. 
 
Algemene gedragsregels 
De gedragsregel die de Stichting Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland hanteert zijn: 

1. Bij een gesprek dat met een kind in fysieke aanwezigheid wordt gevoerd, zullen altijd minimaal 
twee vrijwilligers aanwezig zijn. 

2. Een vrijwilliger heeft de taak om een omgeving en een sfeer te creëren waarbinnen de 
minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt. 

3. Een vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel 
noodzakelijk is. 

4. De begeleider heeft de plicht de minderjarige 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 minderjarige is betrokken, wordt 
nageleefd. 

5. Een vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen aan de minderjarige, mits er 
geen sprake is van bijzonder omstandigheden. 

6. Voor contact dat niet valt onder gespreken in de fysieke aanwezigheid, met de minderjarige, 
zal contact slechts plaatsvinden wanneer dit binnen de rechtssfeer van de stichting valt. 

7. Een vrijwilliger zal niet persoonlijke contactgegeven uitwisselen met de minderjarigen.  
8. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid 

van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de 
geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door 
het bestuur aangewezen persoon. 

 
Gedragsregel omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarige 
Naast algemene gedragsregels die gaan over de normale omgang tussen minderjarige en de 
vrijwilligers en taken de vrijwilligers hebben om dit te garanderen, is het belangrijk om specifieke de 
gedragsregels rond seksueel overschrijdend gedrag te benoemen. 
Een vrijwilliger van de Stichting Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland zal: 

1. Zich onthouden van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de 
minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en relaties tussen begeleider 
en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als 
seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

2. de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke 
verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. 

3. wanneer naar zijn of haar mening, deze gedragsregels niet worden nageleefd inlichting doen 
hiervan tegenover het bestuur of een andere hiervoor aangewezen persoon. 

 
Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: ‘Enige vorm van ongewenst verbaal, non-
verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de 
waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, 
beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd en / of andere handelingen of 
gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.’ 
 



 
Er zal nooit een eenduidige lijn bestaan die valt te trekken tussen waar de ene persoon zich gemakkelijk 
bij voelt en waar de andere persoon zich fijn bij voelt. Het idee van deze richtlijnen is ook niet bedoeld 
om werknemer te weerhouden van steun en trots te bieden in tijden dat dit gepast is.  
Maar de veiligheid van de minderjarige die naar de stichting komen voor hulp staat voorop! Indien er 
hier sprake is van een dergelijke situatie waar deze gedragsregels niet nageleefd worden zal er op 
gepaste wijze door het bestuur actie ondernomen worden. Hierbij zal ook de mogelijke anonimiteit 
van de partijen gewaarborgd worden. 
 
Waar komen deze gedragsregels terug? 
Deze gedragsregels komen terug in de literatuur die wij beschikbaar stellen voor nieuwe vrijwilligers 
die in de organisatie komen. Hieronder valt ook een draaiboek waar deze gedragsregels in zijn 
opgenomen. Ook zijn er verder in de klapper en in het draaiboek stukken op genomen over hoe iemand 
binnen de stichting om moet gaan met minderjarige. Dit is natuurlijk in overeenstemming gegaan met 
de gedragsregels die wij hanteren. Verder worden alle bedrijfsstukken en vergaderingsstukken 
genotuleerd en bijgehouden, dus besluiten omtrent gedragsregels zijn daar ook terug te vinden. 


