Preventie- en integriteitsbeleid
De scouting vereniging Henk Brunt vindt het belangrijk dat je jouw activiteiten in een veilige en
prettige omgeving kunt beoefenen. In een omgeving waar je je thuis voelt. Het gaat erom dat je
plezier beleeft aan de scouting, samen met andere scouts, leiding en bestuur.
De veilige basis scouting ligt besloten in de scoutingwet:
•
Een scout trekt er samen met anderen op uit om de wereld te ontdekken en deze
meer leefbaar te maken;
•
Een scout is eerlijk, vriendelijk en zet door;
•
Een scout is trouw, waardebewust en zorgt goed voor de natuur;
•
Een scout is behulpzaam en respecteert zichzelf en anderen.
Binnen onze vrijwilligersorganisatie wordt gewerkt met minderjarige kinderen (in dit stuk
jeugdleden genoemd). Het belangrijkste uitgangspunt van onze organisatie is, dat we onze
jeugdleden een veilige omgeving bieden en bij onze leiding (in dit stuk vrijwilligers genoemd) in
veilige handen zijn. Als organisatie doen wij al het mogelijke om deze veiligheid te waarborgen.
Er kunnen momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt.
Binnen onze vereniging willen wij dit graag voor zijn en daarom hebben wij een
vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld. Een VCP is een centraal aanspreekpunt om met
elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.
Onze vertrouwenspersoon is de veilige plek voor vrijwilligers, scouts én ouders omdat die een
luisterend oor biedt, in vertrouwen en helpt bij het zoeken naar eventuele vervolgstappen. Onze
vertrouwenspersoon is Annabel van der Meulen-Oostrom. Zij is te bereiken per email;
annabel.vandermeulen@hotmail.com of per telefoon; 0622379216.
Voor directe hulp bij seksuele intimidatie zijn twee meldpunten beschikbaar.
Kinderen kunnen bellen met De Kindertelefoon, telefoon 0800 – 0432 (gratis) of kijken
op www.kindertelefoon.nl. Volwassenen kunnen een beroep doen op de SOS Telefonische
Hulpdiensten telefoon 0900 – 202 55 90 (18 Eurocent per minuut). Hier wordt een luisterend oor
geboden en wordt gezocht naar een oplossing.
Ook beschuldigden van seksuele intimidatie kunnen via de SOS Telefonische Hulpdiensten contact
opnemen met één van de vertrouwenspersonen.
Gedragscode
Scouting Nederland en de Henk Brunt Groep vinden een psychisch, sociale en fysieke veilige
omgeving belangrijk voor haar jeugdleden en vrijwilligers. Daarom hebben we hieronder beschreven
hoe we op onze scoutinggroep met elkaar om willen gaan.
Een veilige omgeving op sociaal en psychisch gebied is voor elk mens van belang om te kunnen
groeien. Omdat scouting een plaats is waar jeugdleden groeien in vaardigheden maar ook in
mentaliteit, is deze veiligheid hiervoor een voorwaarde.
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Grenzen in het contact tussen vrijwilligers en jeugdleden binnen Scouting zijn niet eenvoudig vast te
stellen. Als het bijvoorbeeld gaat over fysiek contact wil het ene jeugdlid even op schoot zitten als
het troost zoekt, het andere jeugdlid heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander
jeugdlid vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen dus nooit precies grenzen
worden afgesproken die voor alle jeugdleden en in alle situaties gelden. Voor veel jeugdleden is
nabijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke
grens. Die grens is dat seksuele handelingen en contacten tussen vrijwilligers en jeugdleden zijn
absoluut ontoelaatbaar!
Wat doen we er aan?
Veilige omgeving
Alle leden worden gerespecteerd. Je godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,
geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, leeftijd of lichamelijke
kenmerken maken niet uit. Dat betekent dat een jeugdlid zich tijdens de activiteiten van de
vereniging veilig moet voelen en het gevoel moet hebben dat het zich – letterlijk – vrij kan bewegen.
Concreet betekent dat, dat er geen grapjes gemaakt worden of moppen vertelt worden, die deze
veiligheid overschrijden. App gedrag in de groepsapp, dat grenzen overgaat, wordt besproken door
de vrijwilligers die ook in de groepsapp zitten. Grof taalgebruik en vloeken wordt door de vrijwilligers
vermeden en jeugdleden worden er op aangesproken. De vrijwilliger heeft een corrigerende rol en
maakt grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar. De vrijwilligers kiezen er voor in het bijzijn van
jeugdleden niet te roken. Bij de Dolfijnen wordt er geen energydrank gedronken.
VOG
Als onderdeel van het preventie en integriteitsbeleid is elke vrijwilliger (leiding en bestuur) verplicht
om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overhandigen. Een VOG wordt pas afgegeven als door
het Ministerie van Justitie en Veiligheid is geconstateerd dat er in het verleden van de vrijwilliger
geen dingen zijn voorgevallen die reden geven de integriteit van deze persoon in twijfel te trekken.
Zonder VOG mag een vrijwilliger niet bij Scouting aan de slag.

Waardigheid
We laten iedereen in zijn waarde. Immers iedereen mag er zijn. Een jeugdlid wordt nooit op zon
manier benaderd die hem/haar in zijn/haar waardigheid aantast. We vermijden discriminerende,
kleinerende of (seksueel) intimiderende opmerkingen en/of gedragingen. De vrijwilliger ziet er op
toe dat er geen plaaggedrag of pestgedrag binnen de groepen plaatsvindt. Dit geldt tijdens alle
activiteiten die door of namens de vereniging worden georganiseerd.

Privé = privé
Het komt veel voor dat vrijwilligers, jeugdleden ook kennen vanuit andere sociale of privé contacten.
Binnen de vereniging is de vrijwilliger altijd de verantwoordelijke. Binnen de vereniging gaat het niet
om vriendschap of andere sociale relaties, maar om de relatie vrijwilliger – jeugdlid. Het is belangrijk
dat de vrijwilliger zich bewust is van zijn positie, die ook buiten de vereniging door kan werken. Het
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gaat erom dat de vrijwilliger gepaste afstand houdt en niet verder doordringt in het privéleven van
het jeugdlid, dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel (activiteit) van de vereniging.
Bijvoorbeeld: het onnodig vragen stellen over het privéleven, persoonlijke afspraakjes maken,
contact opnemen met het jeugdlid buiten de activiteiten van de vereniging om, jeugdleden thuis
uitnodigen (in een één op één situatie), enzovoort.
Dit betekent natuurlijk niet dat je elkaar niet meer mag groeten in de supermarkt, of helemaal geen
appjes meer mag sturen. Wat wel belangrijk is dat waar de vereniging wel een rol speelt in
contacten, de vrijwilliger handelt hij in de geest van deze gedragscode. Daarnaast is het belangrijk
dat kennis over het privéleven van een jeugdlid die voortkomt uit de rol van vrijwilliger binnen de
scouting, niet wordt gebruikt in verbanden buiten de scouting.
Gezagsverhouding
Tussen vrijwilligers en jeugdleden is sprake van een gezagsverhouding en dus een machtsverschil.
Een jeugdlid kan daardoor zaken moeilijker weigeren, of overzien waar het om gaat. Het is aan de
vrijwilliger om de grenzen correct te bewaken. Dit geldt extra voor mensen met een
ontwikkelingsachterstand/verstandelijke beperking. De kalenderleeftijd vormt bij hen geen
criterium, maar het feit dat zij een achterstand hebben in de verstandelijke en/of emotionele en
sociale ontwikkeling.
Respect

De vrijwilliger gaat tijdens activiteiten en kampen met respect om met jeugdleden en de
ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals slaapzalen, omkleedruimten, douches etc
We beschermen onze jeugdleden tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel
misbruik en we zien er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij het jeugdlid is
betrokken, wordt nageleefd.
De vrijwilliger heeft binnen zijn mogelijkheden de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het
welzijn van het jeugdlid. Indien de vrijwilliger grensoverschrijdend gedrag signaleert is hij
verantwoordelijk het ongewenste gedrag te (doen laten) stoppen en te zorgen voor de veiligheid van
het kind. De vrijwilliger is alert op signalen die kunnen wijzen op seksueel misbruik / overtreding van
de gedragscode.
Als de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij
vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door
het bestuur aangewezen persoon. Alle vermoedens of constateringen van seksueel misbruik moeten
worden gemeld.
Het kan zijn dat een jeugdlid een vrijwilliger in vertrouwen neemt en vertelt dat iemand hem/haar
misbruikt. De vrijwilliger belooft in een dergelijk geval geen geheimhouding. Feiten van
vertrouwelijke aard, aan jou toevertrouwd, moeten te allen tijde worden gerespecteerd. Maar
wanneer de belangen van het jeugdlid in het geding zijn, dient de vrijwilliger hiervan melding te
maken of tenminste een derde te raadplegen. Indien enigszins mogelijk gebeurt dit in overleg met
het jeugdlid.
Vrijwillig
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De Henk Brunt Groep is een vrijwilligersorganisatie. Naast vergoeding van onkosten die gemaakt
zijn, ontvangt niemand vergoedingen. Hierdoor zijn de objectiviteit van het handelen en de
onafhankelijke positie van de vrijwilliger en die van het jeugdlid niet in het gedrang.
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Bijlage
Voorbeelden (seksuele) intimidatie
De vrijwilliger mag zijn positie en relatie nooit gebruiken tot zijn eigen nut. Zijn handelen mag niet in
strijd zijn met zijn verantwoordelijkheid. Hierbij kan gedacht worden aan:
o

o
o

o

Een seksueel/erotisch geladen sfeer scheppen door seksueel getinte opmerkingen en
insinuaties, zoals grof taalgebruik of schuine moppen of het laten zien van porno of de eigen
geslachtsorganen;
Het stellen van vragen over seks. Bijvoorbeeld over masturbatie, frequentie en vormen van
vrijen;
Het jeugdlid op een niet-functionele wijze bekijken en/of aanraken waarbij de ogen en/of
daden zijn gericht op de geslachtskenmerken of seksuele toenadering zoeken tot het
jeugdlid. ;
Een jeugdlid gebruiken voor bevrediging van de eigen seksuele en/of agressieve verlangens;

De vrijwilliger doet er goed aan onderstaande situaties bespreekbaar te maken met de
andere vrijwilligers en samen naar een oplossing/taakverdeling te zoeken:
o
o
o

Een jeugdlid dat verliefde en/of seksuele gevoelens uit naar een vrijwilliger;
Als er gevoelens van afkeer, agressie of verliefdheid zijn van een vrijwilliger richting een
jeugdlid;
Een sfeer in de groep die erotische/seksueel geladen is.

Andere voorbeelden
Als de vrijwilligers er met elkaar niet uitkomen is het goed om het bespreekbaar te maken
met een bestuurslid.
o
o
o
o
o

de vrijwilliger en het jeugdlid bij voorkeur niet met zijn tweeën op reis gaan, maar met
bijvoorbeeld een extra vrijwilliger of meerdere jeugdleden;
de vrijwilliger en het jeugdlid in een één op één situatie niet op één kamer slapen; er zijn
minstens twee vrijwilligers op een groep kinderen;
niet zonder aankondiging de slaapzaal of tent betreden en bij voorkeur in gezelschap van
een andere volwassene;
de deur of tent open laten staan na het binnentreden, tenzij duidelijk is dat beiden behoefte
hebben aan een zekere privacy;
gesprekken met het kind in een neutrale ruimte worden gehouden (niet in kleedruimte,
slaapkamer of tent).
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