
 

Versie 12-02-2021 1 

OMGANGSREGELS 
Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Woensdrecht 

 

Inleiding 
We zijn al onze vrijwilligers dankbaar. Zij zorgen ervoor dat we samen, in een goede 
sfeer, mooie activiteiten kunnen organiseren. 
 
Wij vragen van al onze vrijwilligers om zich aan onderstaande omgangsregels te 
houden. Op die manier waarborgen we dat we ook de toekomst een prettige en 
veilige omgeving blijven houden voor onze deelnemers en vrijwilligers.  
Niet alles is altijd goed in regels te verwoorden. Gelukkig weten onze vrijwilligers 
over het algemeen goed welk gedrag toelaatbaar en niet-toelaatbaar is, ook als dat 
niet omschreven staat in deze gedragsregels. 
 

We dragen allemaal een steentje bij aan een goede sfeer 
• Iedereen telt mee. We accepteren en respecteren anderen zoals ze zijn. We 

respecteren ook andermans eigendommen en we laten de boel altijd netjes 
achter; 

• We houden rekening met de grenzen die door anderen worden aangegeven;  

• We hebben een actieve inzet met als doel om de activiteiten voor de kinderen 
zo leuk mogelijk te maken. Mobiele telefoons laten we zoveel mogelijk in onze 
broekzak/ tas als we bij de kinderen zijn. Heb je je opgegeven om te helpen en 
ben je ineens verhinderd: laat het even weten! 

 

We zijn er ons bewust van dat we een voorbeeldfunctie hebben 
• Als vrijwilliger ben je herkenbaar voor de kinderen en andere vrijwilligers door 

het gele T-shirt of de gele polo van de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk 
Woensdrecht. Wees je ervan bewust dat je op dat moment voor iedereen 
herkenbaar bent en daarmee een voorbeeldfunctie hebt. Stem de wijze 
waarop je je kleed en gedraagt daarop af. Na afloop van een activiteit moet je 
je shirt/ polo weer inleveren, zodat wij het voor je uit kunnen wassen; 

• We treden niet alleen op als deelnemers elkaar pesten (of bewust negeren, 
uitlachen of roddelen), maar we zijn er ook alert op dat dit tussen 
medewerkers en deelnemers en tussen medewerkers onderling niet gebeurt.  

• We zijn alert op de veiligheid van deelnemers, van onze medeleiding en van 
ons zelf. Het gaat daarbij zowel om de fysieke veiligheid, maar ook de sociale 
veiligheid; 

• We gebruiken geen (vormen van) geweld, we bedreigen niet en nemen geen 
wapens mee. 

 

Roken, drank en drugs horen niet bij kinderen 
• Het terrein van Jeugdland is rookvrij. Dat betekent dat je, als je wil roken, het 

terrein af moet. Bespreek dit met de medeleiding met wie je een groepje 
draait, zodat je groep altijd begeleiding heeft; 

• We roken nooit in het bijzijn van de kinderen. Ben je met je kleur van het 
terrein af en wil je roken, stem dat dan af met de medeleiding met wie je een 
groepje hebt, zodat je buiten het zicht van de kinderen kan roken; 

• Voor en tijdens de activiteiten drinken we geen alcoholische dranken.  

• Het gebruiken, aanbieden of meenemen van soft- of harddrugs is voor en 
tijdens onze activiteiten niet toegestaan. 
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Grensoverschrijdend gedrag tolereren we niet 
Grenzen in contact tussen vrijwilligers en kinderen zijn niet altijd eenduidig. 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. Het is daarom moeilijk om exacte grenzen te stellen die in alle situaties 
gelden.  

• Eén duidelijke grens is hoe dan ook dat seksuele handelingen en contacten en 
seksueel of erotisch getinte aanrakingen tussen vrijwilligers en kinderen 
absoluut ontoelaatbaar zijn; 

• Als vrijwilliger zorg je voor een omgeving waarbinnen kinderen en andere 
vrijwilligers zich veilig en gerespecteerd voelen. We respecteren ieders 
grenzen, we raken anderen niet tegen hun wil aan; 

• We vermijden situaties waarbij je alleen met een kind bent. Zorg ervoor dat er 
altijd een mede-vrijwilligers mee kan kijken of luisteren tijdens de omgang met 
kinderen, bijvoorbeeld als je een jonge deelnemer moet helpen bij 
toiletbezoek, als kinderen zich ergens moeten omkleden of als er 
tekencontrole gehouden moet worden; 

• Als je gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze 
gedragscode en/of bij een vermoeden van seksueel misbruik, dan meld je dit 
bij de vertrouwenspersoon. De gegevens van de vertrouwenspersoon zijn op 
de website van de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Woensdrecht te vinden 
(www.sjjw.org) en worden op diverse momenten bekend gemaakt onder 
vrijwilligers; 

• Bij een (vermoeden van) grensoverschrijdend gedrag, hanteren we het 
protocol “Grensoverschrijdend gedrag”. Ook dit protocol is te vinden op onze 
website. 

 
 

http://www.sjjw.org/
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