
Beleid Veilig Jeugdwerk PGZO  

Binnen onze gemeente PGZO wordt met minderjarigen gewerkt. Natuurlijk gaan we er van uit, dat 

onze vrijwilligers en professionals deze kinderen een veilige omgeving bieden in alle opzichten. Toch 

moeten we er rekening mee houden, dat ongewenst gedrag voor kan komen. Het kan helpen, als 

zowel de kinderen en hun ouders als de vrijwilligers en professionals weten hoe we binnen de 

gemeente met elkaar om willen gaan  

Werken met minderjarigen kan erg leuk en inspirerend zijn. Maar juist omdat kinderen afhankelijk 

zijn van de volwassene, is het heel belangrijk om daar goed mee om te gaan. Als volwassene heb je 

meer macht dan het kind. Met die verhouding moet je zorgvuldig omgaan. En je hebt voor de 

kinderen met wie je werkt ook een voorbeeldfunctie. Verder is het voor veel kinderen niet zo 

gemakkelijk om hun grenzen aan te geven. Lang niet elke minderjarige durft 'nee' te zeggen tegen 

een volwassene. Of dat hij of zij iets niet leuk of prettig vindt. Het uitgangspunt is, dat minderjarigen 

en/of mensen met een verstandelijke beperking zelf de grenzen bepalen. Vrijwilligers en 

professionals moeten zich houden aan de omgangsregels van onze gemeente.  

Om voor ons allemaal eenduidigheid te geven over de omgang met kinderen en de risico’s enigszins 

te beperken, is het volgende (preventie)beleid ingevoerd.  

Gedragslijn* De begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het kind zich veilig 

voelt. De begeleider tast het kind niet aan in zijn of haar waardigheid . De begeleider dringt niet 

onnodig door in het privéleven van de minderjarige. De begeleider onthoudt zich van elke (ook 

verbale) vorm van (machts-)misbruik of seksuele toenadering van het kind. De begeleider gaat in 

alles terughoudend en met respect om met kinderen. De begeleider beschermt tegen alle vormen 

van ongelijkwaardige behadeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe, dat de gedragslijn door 

iedereen wordt nageleefd. Dit alles geldt ook voor informatie en beeldmateriaal op internet/sociale 

media. Gedrag dat niet in overeenstemming is met deze gedragslijn meldt de begeleider bij de 

daarvoor aangewezen personen.  

Omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen: Elke vorm van seksueel 

gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die 

door degene die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en /of plaatsvindt 

binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, met en zonder verstandelijke beperking) ; 

en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. 

Gedragingen die volgens deze beschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met 

minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en 

wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van 

(vrijwilligers)werk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te slaan. 

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het 

Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.  

*Deze gedragslijn geldt voor de omgang met minderjarigen en mensen met een verstandelijk 

beperking, overal waar in de tekst gesproken wordt over minderjarigen of over kinderen.  

Deze gedragslijn wordt met alle jeugdvrijwilligers en –professionals (begeleiders) en met de hele 

gemeente besproken. De gedragslijn wordt voorgelegd aan en ondertekend door vrijwilligers die met 

kinderen (gaan) werken.  

Verklaring omtrent gedrag  

Vanaf 1 januari 2017 hebben alle jeugdvrijwilligers en –professionals een Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG) afgegeven. 
Nieuwe jeugdvrijwilligers/professionals zullen, nadat met hun een intakegesprek is gevoerd en zij de 
gedragslijn hebben ondertekend, worden ingezet na overlegging van een VOG. Na de eerste 
verkrijging van een VOG zal deze voor de jeugdvrijwilligers/professionals die nog steeds met de 
doelgroep werken, elke 3 jaar opnieuw worden aangevraagd. 
 


