Gedragscode voor vrijwillige begeleiders van minderjarigen bij het
Thuisonderwijsmaatjes project

OpenEmbassy wil een veilige fysieke, digitale en sociale omgeving creëren voor de medewerkers,
vrijwilligers en minderjarigen. Een van de hulpmiddelen daarbij is een gedragscode, tevens een
aanvulling op het Wetboek van Strafrecht waarin opgenomen is wat juridische grenzen zijn in de
omgang met minderjarigen.
Wanneer je voor het TOMaatjes project komt werken als vrijwilliger vragen wij je deze
gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de
gedragscode zult handelen.
OpenEmbassy verwacht van alle vrijwilligers dat hij/zij zich houdt aan de volgende
omgangsregels:
1. Ik doe mijn best om een sfeer te scheppen waarbinnen mijn maatjes zich veilig en
gerespecteerd voelen.
2. Ik houd mij aan de Omgangsregels van OpenEmbassy en geef zelf het goede
voorbeeld.
3. Ik accepteer of verstrek geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
4. Ik onthoud me van elke vorm van seksuele toenadering tot minderjarigen, in
verbale, non verbale, digitale of fysieke zin; ik weet dat dit onder geen beding
geoorloofd is en gezien wordt als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
5. Ik ben ervan op de hoogte dat het Wetboek van Strafrecht iedere vorm van seksuele
toenadering tot kinderen onder de 18 jaar, strafbaar stelt.
6. Ik accepteer dat OpenEmbassy maatregelen tegen mij kan nemen als ik me
schuldig maak aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, of als ik de omgangsregels
schend.
7. Indien ik gedrag signaleer dat niet in overeenstemming is met omgangsregels en bij
vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, zal ik een melding maken bij
de projectverantwoordelijke en/of vertrouwenspersoon.
8. Mocht er een vermoeden ontstaan dat een maatje in een onveilige situatie verkeert
door zijn/haar thuis- of schoolsituatie, zal ik dit bespreken met
projectverantwoordelijke en/of vertrouwenspersoon.

Toelichting Contact met Projectverantwoordelijke / Vertrouwenspersoon:
Als je je niet prettig voelt bij het delen van informatie met de projectverantwoordelijke van
OpenEmbassy, hoeft dat niet. Je kan direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

PROJECT VERANTWOORDELIJKE

VERTROUWENSPERSOON

Maja Coric
Coördinatie
0611958031
maja@openembassy.nl

Els van der Linden
0627091048
evdlsb@xs4all.nl

Datum:
Handtekening vrijwilliger:

