Beleid tegen ongewenst gedrag
Stichting Crabbehoeve wil werk maken van veilig vrijwilligerswerk.
We vinden het belangrijk dat Crabbehoeve voor allerlei mensen een prettige plek is om (bezig)
te zijn; we gaan respectvol met elkaar om, er zijn afspraken om onfatsoenlijk, discriminerend,
seksueel grensoverschrijdend gedrag en andere ongewenste gedragingen te voorkomen en
waar nodig aan te pakken.
Welke maatregelen hanteert Stichting Crabbehoeve?
A. Vrijwilligersbeleid (zie www.Crabbehoeve.nl/meedoen )
B. Verklaring omtrent gedrag (VOG)
Vrijwilligers die tijdens hun werk verantwoordelijk zijn voor financiën of voor activiteiten met
kinderen / kwetsbare personen, dienen een VOG te kunnen overleggen.
C. Vertrouwenspersoon
Bij de vertrouwenspersoon kunnen betrokkenen terecht met hun vermoedens of kennis van
ongewenst gedrag (zoals fraude, diefstal, seksueel misbruik, etc.)
Als vertrouwenspersonen bij Crabbehoeve zijn aangewezen: de coördinator en de voorzitter
van het bestuur.
D. Gedragscode
Een gedragscode is een document met richtlijnen voor de omgang tussen vrijwilligers,
(betaalde medewerkers) en minderjarigen / kwetsbare personen. De Gedragscode maakt
onderdeel uit van de Vrijwilligersovereenkomst.

GEDRAGSCODE
Gedragsregels voor vrijwilligers die activiteiten organiseren voor kinderen / kwetsbare personen (hierna te
noemen: deelnemers):
a) De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemer zich veilig en
gerespecteerd voelt.
b) De vrijwilliger mag de deelnemer niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke
verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
c) De vrijwilliger heeft de plicht de deelnemer 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.
d) 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 de
daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
Reacties
Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag
met minderjarigen / kwetsbare personen kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure
waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit ontslag bij Crabbehoeve en het voor
korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een
centraal register op te nemen. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen / kwetsbare
personen, waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij
politie/justitie worden gemeld.
Deze gedragscode is op 11 oktober 2016 vastgesteld door het bestuur van Stichting Crabbehoeve.

