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Gedragscode vrijwilligers jeugdwerk
Protestantse Gemeente Gouda
Protestants Gouda vindt het belangrijk dat haar vrijwilligers, die werken met kinderen en jongeren, in hun
gedrag rekening houden met wat wenselijk en toelaatbaar is en dat ze zich bewust zijn van de kaders
waarbinnen het jeugdwerk plaats moet vinden. Daarom realiseert zij zich dat grenzen in het contact tussen
vrijwilligers en kinderen/jongeren die deelnemen aan de activiteiten van de Protestantse Kerk in Gouda niet
eenduidig zijn. 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
geen exacte grenzen worden aangegeven die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed
ook, want voor veel kinderen is nabijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Echter
gedragingen die seksueel van aard zijn of toespelingen daarop, zijn absoluut ontoelaatbaar en zullen niet
zonder gevolgen blijven.
Daarom is in opdracht van de Algemene Kerkenraad voor alle vrijwilligers die contact hebben met kinderen
en/of jongeren een gedragscode opgesteld.
Gedragsregels voor vrijwilligers:
1. De kinder-/jeugdwerker zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het kind/de jongere zich
veilig en gerespecteerd voelt.
2. De kinder-/jeugdwerker dringt niet verder door in het privéleven van het kind/de jongere dan
functioneel noodzakelijk is; hij of zij zal op een gepaste wijze omgaan met het gebruik van social
media.
3. De kinder-/jeugdwerker mag geen enkel kind/jongere op zodanige wijze aanraken, dat deze
aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren wordt.
4. De kinder-/jeugdwerker gaat tijdens jeugdwerkactiviteiten en kampen zeer terughoudend en met
respect om met de kinderen/de jongeren en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de
kleedkamer, camping of kamplocatie.
5. De kinder-/jeugdwerker beschermt het kind/de jongere naar vermogen tegen vormen van
ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door
iedereen die bij het kind/de jongere is betrokken, wordt nageleefd.
6. Indien de kinder-/jeugdwerker gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze
gedragscode en bij vermoedens van ongewenst gedrag of seksueel misbruik, is men verplicht hiervan
melding te maken bij de vertrouwenspersoon.

Indien een vrijwilliger deze gedragscode overtreedt door (seksueel) grensoverschrijdend gedrag wordt
overlegd met de benadeelde en/of zijn of haar ouders of er een melding wordt gemaakt of een klacht wordt
ingediend bij de vertrouwenspersonen. Er zal gebruikgemaakt worden van het protocol van de Protestantse
Kerk. De desbetreffende kinder-/jeugdwerker zal zijn of haar actieve bijdrage aan het jeugdwerk niet kunnen
voortzetten en wordt op non-actief gezet. Non-actief zetten wordt ook toegepast zolang de kinder/jeugdwerker van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag verdacht wordt. Voor beide partijen zal er pastorale
zorg worden georganiseerd.
Deze gedragscode is vastgesteld door de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Gouda.
Wanneer je je inzet als kinder- of jeugdwerker in het jeugdwerk, vraagt de kerkenraad je deze gedragscode
te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en dat je je in woord en daad zult inzetten
voor de veilige omgeving voor alle aan jouw zorg toevertrouwde kinderen/jongeren.
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