DoorBrekers

GEDRAGSCODE
Little – SuperKids - Youth
DoorBrekers ziet kinderen en tieners als een kostbare verantwoordelijkheid waar we te allen tijde op
een goede manier mee om willen gaan. Veel grenzen in het contact tussen (jong-)volwassen leiders en
minderjarigen zijn lastig in regels te omschrijven. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de
grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong-)volwassen leiders en minderjarigen,
absoluut ontoelaatbaar zijn. Daarom hebben wij voor al onze leiders een gedragscode opgesteld ter
bescherming van de kinderen en leiders.
Wanneer je betrokken bent bij Little, SuperKids en/of Youth, vragen wij je onderstaande gedragscode
te onderschrijven.
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik behartig het respect en de waardigheid van ieder kind/tiener en zal ieder persoon naar Jezus’
voorbeeld liefde en zorg geven, ongeacht nationaliteit, geslacht, leeftijd, religie, handicap,
maatschappelijke achtergrond en cultuur.
Ik ga zorgvuldig om met de kinderen/tieners en zorg voor een sfeer en omgeving waarbinnen
kinderen/tieners zich veilig en gerespecteerd voelen.
Ik zal nooit een kind/tiener beschamen, vernederen of verbaal, emotioneel, seksueel en/of
lichamelijk misbruiken.
Ik raak kinderen/tieners niet op een ongepaste of ongewenste manier aan en vermijd elke vorm
van aanraking die als seksueel ervaren kan worden.
Ik vermijd situaties waarin ik alleen ben met een kind/tiener. Ik ga alleen met kinderen/tieners
om op zichtbare, openbare plaatsen. Ook in het geval van pastorale en persoonlijke
gesprekken, doe ik dat op publieke plaatsen.
Wanneer een kind naar de wc gaat en begeleiding nodig heeft, laat ik de wc-deur geopend.
Wanneer ik een situatie signaleer die niet in overeenstemming is met deze gedragscode, dan
meld ik dit bij de staff van DoorBrekers.
Ik ben me ervan bewust dat bij twijfel of onzorgvuldigheid conform deze gedragscode adequate
maatregelen worden genomen.

Hierbij verklaar ik dat ik van bovengenoemde gedragscode op de hoogte ben en daarnaar zal handelen.
Tevens verklaar ik dat ik mij in mijn verleden nooit schuldig gemaakt heb aan geweld en/of seksueel
misbruik en dat ik (als ik 18+ ben) akkoord ga met de aanvraag en registratie van een ‘Verklaring
Omtrent Gedrag’ (VOG) voor deze rol bij Little, SuperKids en/of Youth.
ONDERGETEKENDE VERKLAART AKKOORD MET BOVENSTAANDE GEDRAGSCODE
Datum

: ______________________________ Plaats: ______________________________

Naam

: ___________________________________________________________________

Geb.datum

: ___________________________________________________________________

Handtekening : ___________________________________________________________________
VOOR AKKOORD DOOR OUDER/VERZORGER (indien bovengenoemde minderjarig is)
Door ondertekening verklaar ik als ouder/verzorger:
• akkoord te zijn met bovengenoemde gedragscode;
• dat bovengenoemde minderjarige niet in aanraking is geweest met justitie en dat ik ook geen
andere bezwaren zie voor hem/haar om betrokken te zijn bij Little, SuperKids en/of Youth.
Naam

: ___________________________________________________________________

Handtekening : ___________________________________________________________________

DoorBrekers Young People - Gedragscode – versie 5 – maart 2020

