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PREVENTIE- EN INTEGRITEITSBELEID 
Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Woensdrecht 

 

Inleiding 
Een veilige omgeving vinden we zeer belangrijk. Zowel voor deelnemers aan onze 
activiteiten als voor de vrijwillige medewerkers. We doen er alles aan om 
grensoverschrijdend gedrag te voorkomen in onze organisatie. 
 
Een aantal stappen zijn hierin van belang: 

• Aandacht voor grensoverschrijdend gedrag binnen het bestuur; 

• Het bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag; 

• Aannamebeleid van vrijwilligers; 

• Omgangsregels; 

• Vertrouwenspersoon. 
 
In dit document leggen we uit wat we doen met deze stappen binnen de Stichting 
Jeugd- en Jongerenwerk Woensdrecht. 
 

Aandacht binnen het bestuur 
Veiligheid is, in de brede zin van het woord, een specifiek aandachtspunt van één 
van onze bestuursleden. Op dit moment van Susan Brooijmans. 
 
Onder veiligheid verstaan we onder andere het voorkomen van grensoverschrijdend 
gedrag, de fysieke veiligheid van deelnemers en begeleiders en privacy- en 
gegevensbescherming.  
 

Grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken 
We zijn geen organisatie waarbij vrijwilligers wekelijks werkzaamheden verrichten of 
waar op regelmatige basis vergaderingen met alle vrijwilligers zijn. Veel van onze 
vrijwilligers verrichten éénmaal per jaar werkzaamheden voor de stichting, namelijk 
tijdens de week Jeugdland. Een aantal van deze vrijwilligers zijn daarnaast tweemaal 
per jaar actief bij de organisatie van Jeugddisco’s. 
 
Op een aantal manieren maken we het thema grensoverschrijdend gedrag 
bespreekbaar op de momenten dat vrijwilligers elkaar wel zien: 

• We organiseren voorafgaand aan de kindervakantieweek een bijeenkomst 
voor nieuwe vrijwilligers. Het thema grensoverschrijdend gedrag vormt een 
vast onderdeel op deze bijeenkomst; 

• Per kleur wordt er voorafgaand aan de kindervakantieweek een bijeenkomst 
georganiseerd voor de vrijwilligers die bij die betreffende kleur 
werkzaamheden verrichten. We vragen coördinatoren om tijdens die 
bijeenkomst kort stil te staan bij het thema grensoverschrijdend gedrag, de 
omgangsregels en daarbij ook te verwijzen naar het preventie- en 
integriteitsbeleid op onze website; 

• Bij de aftrap van de kindervakantieweek worden alle vrijwilligers nogmaals 
geïnformeerd over het preventie- en integriteitsbeleid dat op onze website 
staat en op de omgangsregels van onze organisatie; 

• Dit preventie- en integriteitsbeleid wordt gepubliceerd op onze website en is 
door iedereen te downloaden. 
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Aannamebeleid 
Bij de werving van nieuwe vrijwilligers hanteren we een aantal uitgangspunten die 
bijdragen aan een veilige omgeving: 

• Vrijwilligers kunnen zich online aanmelden. We vragen onze vrijwilligers om 
dit webadres niet breed te verspreiden, maar altijd even een melding te doen 
bij een bestuurslid of een coördinator als zij het webadres aan een mogelijke 
nieuwe vrijwilliger willen geven; 

• We vragen bij een aanmelding van een nieuwe vrijwilliger altijd op welke 
manier hij of zij bekend is geraakt met onze organisatie en welke vrijwilligers 
hij of zij al kent binnen de organisatie; 

• Vrijwilligers van 18 jaar of ouder zijn verplicht een VOG aan te vragen en in te 
leveren bij het bestuur; 

• We organiseren voorafgaand aan de kindervakantieweek een bijeenkomst 
voor nieuwe vrijwilligers. Het thema grensoverschrijdend gedrag vormt een 
vast onderdeel op deze bijeenkomst. Met vrijwilligers die onverhoopt niet 
aanwezig kunnen zijn bij deze bijeenkomst, wordt apart gesproken 
voorafgaand aan de kindervakantieweek. 

 

Omgangsregels 
Binnen de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Woensdrecht hanteren we 
omgangsregels. Deze regels worden gemaild en uitgedeeld aan onze vrijwilligers en 
zijn te downloaden vanaf onze website. Tijdens de bijeenkomst voor nieuwe 
vrijwilligers en bij de aftrap van de kindervakantieweek worden alle vrijwilligers 
nogmaals geattendeerd op deze omgangsregels. 
 

Vertrouwenspersoon 
Binnen de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Woensdrecht hebben we een 
vertrouwenspersoon waar vrijwilligers terecht kunnen. Op dit moment is dat Susan 
Brooijmans. Haar contactgegevens zijn te vinden op onze website. Alle vrijwilligers 
worden geïnformeerd over de vertrouwenspersoon. 
 
Voor ouders van deelnemende kinderen is Mirjam Geers het eerste aanspreekpunt. 
Ook haar contactgegevens zijn vermeld op onze website. 
 

Als het toch mis gaat 
We doen er alles aan om het te voorkomen, maar desondanks kunnen we niet 
uitsluiten dat er nooit grensoverschrijdend gedrag voorkomt. Voor dat geval hebben 
we een protocol grensoverschrijdend gedrag. 
 
Als grensoverschrijdend gedrag geconstateerd wordt of er als er een vermoeden is 
van grensoverschrijdend gedrag, dan hanteren we dat protocol. 
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