Jeugd- en jongerenwerk PGZO 2018 v.2
In 2015 is een jeugdwerkplan geschreven, dat de kansen voor de nabije toekomst in kaart
bracht en in acties omzette. Daarnaast is een beleidsplan Veilig Jeugdwerk gemaakt met ook
voor de korte termijn acties. Beide plannen zijn breed in de gemeente en met de
jeugdwerkers besproken.
Nu, in 2017, kunnen we constateren, dat een aantal zaken een verdere vlucht hebben
genomen en een zichtbare plaats hebben gekregen in de gemeente.
• Het aantal kinderen en jongvolwassenen dat op de een of andere manier betrokken
is bij activiteiten, is toegenomen.
• Het aantal begeleiders betrokken bij activiteiten met en voor kinderen, is
toegenomen.
• De Kinder Bijbel School (KBS), het zomerkamp, de stageweek en ZO!Yes hebben een
vaste en soms groeiende plaats gekregen in de gemeente.
• In 2015/2016 is een groep van vrijwilligers gevormd die op roulatiebasis de leiding
van de KBS helpen bij de begeleiding van de kinderen.
• In 2016 hebben de toen werkzame jeugdwerkers de Verklaring Omtrent Gedrag
verkregen.
• De verschillende jeugdactiviteiten en het jeugdbeleid zijn in de organisatie ingebed:
de kindernevendienst onder het bloemblad Vieren; de Kinder Bijbel School , het
kinderzomerkamp en de stageweek onder het bloemblad Diaconaat & Pastoraat
(kerk in de buurt) ; het jeugdbeleid, dat als dwarsverband door verschillende
bloembladen heen loopt, wordt gecoördineerd door het bloemblad D&P.
• De jongvolwassenengroep ZO!YES, is gegroeid en heeft twee Open Kring Vieringen
(mede) georganiseerd.
• Er is een start gemaakt met het pioniersproject “Thuis in Zuidoost”, specifiek gericht
op de studentenpopulatie in de wijk.
Anderzijds zijn een aantal voornemens niet (verder) van de grond gekomen:
• De kindercantorij;
• De activiteiten met andere kerken, zoals PERKI en ELG.
We hebben in 2015 ervoor gekozen om niet de volledige route van een beleidsplan volgens
de stappen van JOP te volgen, maar voor een pragmatischer aanpak te gaan, gebaseerd op
bestaande initiatieven en ideeën en de wens voor een duurzame toekomst. Kansen pakken
en ondersteunen.
De uitgangspunten die we hierbij hanteren, zijn onveranderd:
 De jeugd is de toekomst en dus speerpunt in ons beleid.
 Nieuwe ideeën verdienen de aandacht van kerngroepen, moderamen en
kerkenraad.
 We ondersteunen initiatieven zoveel als mogelijk, zowel via inzet van vrijwilligers en
middelen, als financieel. Bij voorkeur na indiening van een projectvoorstel.
 Een project draait met steun, zolang er (voldoende) vrijwilligers zijn, die zich er voor
willen inzetten.
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Doelgroepen
We onderscheiden de volgende doelgroepen:
 baby’s en peuters
 kleuters
 kinderen basisschoolleeftijd
 tieners
 jongvolwassenen/studenten
Wenselijk: een aantrekkelijke gemeente zijn voor alle doelgroepen. Dat zal waarschijnlijk
eerder lukken door activiteiten buiten de zondagse dienst.
Activiteiten
Huidig beeld:
 crèche
 hummeldiensten (ELG)
 kindernevendienst
 Kinder Bijbel School
 kerstvoorstellingen
 zomerkamp
 stages; stageweek
 ZO!Yes
 pioniersproject “Thuis in Zuidoost”: gericht op de studentenpopulatie in Zuidoost
Wenselijk:
 Activiteiten meer bekendheid geven, inbedden in 1 publicitaire uiting.
 Ideeën die uit genoemde doelgroepen of vanuit andere gemeentes komen, actief
oppakken en helpen uitwerken.
 Meer samenwerking met andere kerken.
 Activiteiten projectmatig opzetten en zo mogelijk subsidie aanvragen of via
crowdfunding middelen aantrekken.
Samenwerking
Huidige situatie:
 ELG: hummeldiensten (is een activiteit van ELG, waar onze kinderen ook naar toe
mogen); gezamenlijke kerstavonddienst voor en met kinderen
 PERKI: in 2016 is een gezamenlijk uitje georganiseerd; in 2017 is dat niet gelukt. Het
idee om een gezamenlijke catechisatie op te zetten heeft (nog) geen beslag
gevonden.
Wenselijk: verder samenwerking zoeken met de kerken van DDS en DNS.
Het zou goed zijn dit onderwerp, waar meer kerken mee worstelen, meer structureel op de
agenda’s van de besturen en het 4+2 kerkenoverleg te zetten.
Pionieren
We pionieren al:
 met de Open Kring Vieringen, waar de kinderen en de groep ZO!Yes, minstens
eenmaal per jaar aan meewerken
 met de KBS, die goed draait: deze kinderen kunnen ook meer met de
kindernevendienst op zondag meedoen;
 met de voorstellingen van kerst;
 met het zomerkamp;
 met ZO!Yes;
 met “Thuis in Zuidoost”.
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Daarentegen zijn een aantal ideeën niet uitgevoerd: een kindercantorij, een catechisatie
samen met PERKI, een benefietconcert, georganiseerd door de jongvolwassenen en een
jongerendag.
Professionaliteit
Huidige situatie: (incidenteel) trainingen medewerkers kindernevendienst via PKN (JOP).
Delen van kennis en ervaring tussen kindernevendienst en KBS.
Wenselijk:
 kennis en ervaring delen tussen PGZO, PERKI, ELG e.a.
 alle jeugdwerkers screenen op:
o deskundigheid: werken met kinderen; openstaan voor verschillende
geloofsopvattingen en culturen; bereid zijn tot training; flexibel inzetbaar;
o gedrag: screening op grensoverschrijdend gedrag via beleid PGZO en VOG
 Eventueel advies inwinnen van JOP
 Trainingsaanbod JOP jaarlijks bezien op nut voor PGZO.
Organisatie:
Huidige situatie: de meeste lopende activiteiten vinden plaats onder de vlag van de PGZO,
alleen of in samenwerking met anderen, met uitzondering van de hummeldiensten (ELG).
De kindernevendienst valt onder het bloemblad Vieren; de Kinder Bijbel School, het
zomerkamp, de stageweek onder het bloemblad Diaconie & Pastoraat. Het dwarsverband
Jeugdbeleid wordt gecoördineerd door het bloemblad D&P.
Wenselijk:
 Hummeldiensten: blijven verantwoordelijkheid ELG.
 Nieuwe initiatieven die we in samenwerking starten, per keer bekijken. Belangrijke
overweging bij de keuze wel/niet in samenwerking met anderen, is, dat alle nieuwe
initiatieven mogelijk in 1 subsidieaanvraag opgenomen kunnen worden.
 Deze initiatieven kunnen onder verantwoordelijkheid van het 4+2 kerkenoverleg
plaatsvinden.
Financiën:
Huidige situatie: in de begroting wordt jaarlijks een bedrag opgenomen voor jeugdwerk,
gebaseerd op historie en uitnutting van het voorgaande jaar (jaarrekening 2016: EUR 1.000;
begroting 2017: EUR 800).
Wenselijk:
 Begroting jeugdwerk 2018 maken o.b.v. projectkosten. Projectplannen schrijven,
indien mogelijk samen met andere kerken (ELG, PERKI,..)
 Mogelijkheden voor subsidieaanvragen i.h.k.v. buurt- en jeugdwerk onderzoeken.
 Voor eenmalige activiteiten per keer mogelijkheid van crowdfunding bekijken.
 Vrijwilligersvergoedingen worden niet verstrekt. Zie eerdere besluitvorming over
deze vergoedingen en de belastingtechnische aspecten.
 Collectes t.b.v. jeugdwerk PGZO in collecterooster opnemen
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Hoe gaan we hiermee verder?
In het stappenplan is nog niet opgenomen hoe en wanneer de overheveling van taken naar
de kerngroep D&P gebeurt.
Voorstel voor stappenplan:
STAP
ACTIE
WANNEER
Bespreking in MR
Plan aanpassen
31-10-17
Bespreking in KR
Besluiten nemen over
7-11-17
aanpak
Advies JOP*
Eventueel, later te besluiten
Bespreking met
Plan aanpassen
Nov 17
jeugd coördinatoren
Gemeente
Bespreken in GB
24-11-17
Begroting 2016
Plan 2018+begroting
31-10-17
Bespreking in MR/KR
Okt/nov 2015
Projectplannen
Voor subsidieaanvraag
Bespreking in MR/KR
Jan 18
Samenwerking

Veilig Jeugdwerk
Training

Bespreking in contacten
met de afz. kerken
Bespreken in 4+2 ko
VOG’s checken/aanvullen
Beleid op site aanpassen
Iom jeugd coördinatoren:
trainingsaanbod selecteren

WIE
MR
KR
nntb
MR
KR
MR
MR/KR
nntb
MR

Nov 17-mrt 18

MR

Jan 18
Jan 18
Dec 17
Dec 17

MR
scriba
MvR/WK
MR
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Overzicht jeugdwerk
2017(illustra ef, tekst biedt meer toelich ng)
Jongvolwassenen

ZO!Yes

Pioniers
project

Tieners

Stages

Stageweek

KND

Zomerkamp

KBS

kerstvoor
stelling

Basisschool

Baby’s/
hummels

Zomeruit
je
(PERKI)

Kerstavonddienst
(ELG)

Hummeldiensten
(ELG)

creche

PGZO
bestaand

Samenw.
bestaand
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BELEID VEILIG JEUGDWERK PGZO 2017
Algemeen
Het beleid van de PGZO m.b.t. veilig jeugdwerk is gebaseerd op de voorwaarden om Verklaringen
Omtrent Gedrag te kunnen aanvragen; de richtlijnen omtrent beleid van de Vereniging Nederlandse
Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en de daarvan afgeleide en aan de kerkelijke omgeving
aangepaste teksten van JOP. Teksten zijn hier en daar anders dan in 2015, want aangepast cf. de
nieuwe teksten op de sites.
De definitie van Justitie van seksueel grensoverschrijdend gedrag is:
"Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin,
opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen
wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-minderjarige,
hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en/of andere handelingen
of gedragingen van een soortgelijke aard als die strafbaar zijn gesteld in het Wetboek van
Strafrecht."
Daarbij zijn vier punten belangrijk om te onthouden:
1 Niet alleen fysieke aanraking valt hieronder, ook verbale seksuele toenadering.
2 De intentie van degene die zulk gedrag vertoont, is niet belangrijk om te bepalen of het gaat om
seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het kan wel van invloed zijn op de maatregelen die je
ertegen neemt.
3 Het gaat om de beleving van degene die het ondergaat: voelt die het gedrag als dwingend en /of
ongewenst?
4 In sommige gevallen is ook die beleving niet doorslaggevend: als er sprake is van een ongelijke
machtsverhouding is het gedrag sowieso grensoverschrijdend. Ook als een jongere razend
verliefd is en het gedrag juist wel wenst, kan er goed sprake zijn van seksueel
grensoverschrijdend gedrag.
Betekent dit dat je een kind nooit meer kunt aanraken? Nee, dat zeker niet. Het ene kind is juist
gebaat bij een aai over zijn bol of een troostende arm om zich heen, maar een ander kind houdt er
niet van om aangeraakt te worden. Het is belangrijk dat we gevoelig zijn voor deze behoeften én
grenzen.
Om in aanmerking te kunnen komen voor het gratis aanvragen van Verklaringen Omtrent Gedrag
(VOG) voor vrijwilligers die met jeugdigen werken, moeten we aan de volgende voorwaarden
voldoen die het ministerie van Veiligheid en Justitie stelt:
1. De organisatie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
2. De organisatie bestaat voor minimaal 70% uit vrijwilligers en is een echte
vrijwilligersorganisatie (geen winstoogmerk).
3. Vrijwilligers binnen de organisatie werken met minderjarigen en/of mensen met een
verstandelijke beperking.
4. De organisatie kan aantonen dat er preventief beleid is om seksueel grensoverschrijdend
gedrag te voorkomen. Dit kan variëren van het hebben van vertrouwens(contact)personen
tot een goed aannamebeleid voor jeugdbegeleiders Dit kan o.m. door een link te plaatsen
naar informatie op de website.
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Beleid veilig jeugdwerk 2017 PGZO
Uitgangspunten:
 Niet alleen omdat het moet i.v.m. de Regeling gratis VOG, maar zeker ook omdat we als
gemeente onze jeugd in veilige handen willen geven.
 Het onderwerp wordt regelmatig bespreekbaar gemaakt in de gemeente.
 Groot voordeel van een formeel beleid is, dat je daarmee uitdraagt dat iedereen volgens dat
beleid wordt behandeld. Bijvoorbeeld: het vragen om een VOG is geen kwestie van het niet
vertrouwen van iemand, maar een generieke afspraak.
 Onze acties moeten voornamelijk gericht zijn op preventie. Daarnaast moet ook helder zijn,
wat te doen als het toch misgaat.
 Er zijn volop informatie en instrumenten beschikbaar. We zoeken daarbinnen voornamelijk
naar die middelen die zijn gericht op de communicatie binnen de gemeente en op voor de
hand liggende (preventieve) acties.
Wat doen we in de PGZO?
Cultuur: bespreekbaar maken
 Onderwerp is in 2015 breed besproken in de gemeente en zal regelmatig met de
jeugdwerkers en minimaal eenmaal per 2 jaar in de gemeente aan de orde worden gesteld.
 Risico’s zijn geïnventariseerd samen met de jeugdwerkers.
 Het beleid staat op de website en wordt minimaal eenmaal per 2 jaar geactualiseerd. In 2015
is de eerste versie verspreid ; in 2017 de tweede.
 Themabijeenkomsten over dilemma’s in de praktijk.
 Tussentijdse gesprekken voeren met de coördinatoren.
Preventie:
 Gedragscode is in 2015 opgesteld, met richtlijnen voor de omgang met minderjarigen en
mensen met een verstandelijke beperking. Dient twee doelen: enerzijds als handvat in de
communicatie en anderzijds een formeel document, dat ondertekend wordt door
vrijwilligers en medewerkers. Kan ook helpen in geval van een juridisch traject. Alle
jeugdwerkers van begin 2016 hebben deze code ondertekend na een gesprekje met MR
leden.
 Voor deze groep geldt ook, dat de VOG is aangevraagd en verworven.
 De tekst van de gedragscode is in 2017 aangepast naar de nieuwe modelcode van JOP
(gebaseerd op het model van de NOV).
 Met jeugdwerkers voortgangsgesprekken voeren.
 Na de eerste aanvraag van de VOG zal deze voor de jeugdwerkers die nog steeds met de
doelgroep werken, elke 3 jaar opnieuw worden aangevraagd. Dat betekent voor de eerste
lichting: begin 2019.
We nemen later een besluit over de volgende zaken:

Aanstellen van een vertrouwenspersoon waar vrijwilligers en medewerkers, minderjarigen,
en ouders terecht kunnen met vragen of vermoedens of kennis van seksueel misbruik.

Opstellen van een meldprotocol opstellen voor de situaties dat misbruik wordt gemeld.
Wenselijk: In de voorbereiding van een incidentele activiteit waarbij vrijwilligers met kinderen
werken (bijv. zomerkamp) opnemen, dat zij de gedragscode ondertekenen.
Met nieuwe (“vaste”) vrijwilligers gesprek voeren en gedragscode laten tekenen en VOG voor
aanvragen. Hierover afspraken maken met de coördinatoren.
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Gedragscode
1. De begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het kind/de jongere zich veilig
en gerespecteerd voelt.
2. De begeleider onthoudt zich ervan het kind/de jongere te bejegenen op een wijze die het
kind/de jongere in zijn of haar waardigheid aantast.
3. De begeleider dringt niet onnodig /verder door in het privéleven van de minderjarige dan
functioneel noodzakelijk is.
4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik t.o.v. het
kind/de jongere. Alle seksuele handelingen, -contacten en –relaties tussen begeleider en het
kind/de jongere tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als
seksueel grensoverschrijdend gedrag.
5. De begeleider mag het kind/de jongere niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking
naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
6. De begeleider zal tijdens kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect
omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals kleed- of hotelkamer.
7. De begeleider beschermt het kind/de jongere naar vermogen tegen alle 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.
8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en
bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij/zij verplicht hiervan melding te maken bij de
daarvoor door de kerkenraad aangewezen persoon.
9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiele vergoedingen die niet in de rede zijn.
10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet of bij twijfel over de toelaatbaarheid
van bepaalde gedragingen, is de begeleider verantwoordelijk voor het in geest van de
gedragscode te handelen en zo nodig daarover contact op te nemen met een door de
kerkenraad aangewezen
Dit alles geldt ook voor informatie en beeldmateriaal op internet/sociale media.
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, leidingjeugdlid e.d.) ; en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek
van Strafrecht.
Overtreding van deze code leidt tot de tucht- of klachtenprocedure en kan disciplinaire
maatregelen tot gevolg hebben. Wanneer een medewerker wordt verdacht van strafbare
feiten van seksueel misbruik van kinderen of jongeren zal de kerkenraad politie/justitie inschakelen
en een melding doen bij het SMPR (Interkerkelijk Samenwerkingsverband tegen Seksueel Misbruik in
Pastorale Relaties).
Deze code is vastgesteld door de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Amsterdam Zuidoost
op: 7 november 2017.
*Deze gedragscode 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 gedragscode wordt met alle jeugdvrijwilligers en –professionals (begeleiders) en met de hele
gemeente besproken. De gedragscode wordt voorgelegd aan en ondertekend door vrijwilligers die
met kinderen/jongeren (gaan) werken.
Geraadpleegde Informatie:
 gratisvog.nl
 inveiligehanden.nl van de NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk).
 JOP (https://jop.nl/themas/jeugdpastoraat/veilig-jeugdwerk)
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