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Gedragscode Local Dreamers 

Voor wie? 

Deze gedragscode geldt voor alle medewerkers, vrijwilligers en stagiairs van Local Dreamers. In dit 

document aangeduid als ‘vrijwilliger’. 

Waarom een gedragscode? 

De projecten van Local Dreamers en onze partnerorganisaties zijn veelal gericht op het werken met 

minderjarigen. Iedereen die verbonden is aan Local Dreamers doet dit om het motto “Give talent the 

tools” na te streven. Wij vinden het van belang dat dit op een juiste en respectvolle manier gebeurt 

en met deze gedragscode leveren we daar een bijdrage aan. 

Hoe ziet de gedragscode er uit? 

De code kent drie onderdelen. Een omschrijving van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, de 

gedragsregels en het ‘sanctiebeleid’. 

1. (Seksueel) grensoverschrijdend gedrag 

Niet iedereen heeft de behoefte om te worden aangeraakt of op een bepaalde manier te worden 

toegesproken. En iedereen heeft het recht om niet op deze manier bejegend te willen worden. 

Daarom vinden wij het belangrijk dat er een klimaat op onze projecten is waar minderjarigen hun 

grenzen aan mogen geven, door er bijvoorbeeld iets van te zeggen of door lichaamstaal. Niet elk 

kind is gewend om voor zichzelf op te komen, de vrijwilliger moet hierbij stilstaan en letten op 

afgegeven signalen, zowel verbaal als non-verbaal, van het kind. Onder seksueel 

grensoverschrijdend gedrag bij minderjarigen verstaan wij: elke vorm van seksueel gedrag of 

seksuele toenadering die als ongewenst of gedwongen wordt ervaren en/of plaatsvindt binnen 

een ongelijke machtsverhouding. De vrijwilliger heeft een opvoedkundige rol en treed op als 

rolmodel voor een minderjarige. Verwacht wordt dat de vrijwilliger op een juiste manier, volgens 

de gedragsregels, handelt en verantwoordelijk is dat zij en andere vrijwilligers deze grenzen niet 

overschrijden. 

 

2. Gedragsregels voor de vrijwilliger 

 De vrijwilliger accepteert en respecteert de ander zoals hij is en discrimineert niet. 

 De vrijwilliger is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie en scheld niet, maakt geen gemene 

grappen of opmerkingen over anderen. En gebruikt geen geweld of vertoont agressief gedrag 

tijdens de werkzaamheden. 

 De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig 

en gerespecteerd voelt. 

 De vrijwilliger onthoudt zich ervan de minderjarige te bejegenen op een wijze die hij/zij in 

zijn waardigheid aantast. 

 De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel 

noodzakelijk is. 

 De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte 

van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en relaties tussen de 

vrijwilliger en minderjarige tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden 

beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
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 De vrijwilliger mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar 

redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. 

 De vrijwilliger heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen 

van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op 

toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt 

nageleefd. 

 Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode 

en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding 

te maken bij de daarvoor aangewezen personen. En volgt het meldprotocol 

grensoverschrijdend gedrag beschreven in het Local Dreamers Calamiteitenplan op. 

 In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de 

toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de 

vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te 

treden met de projectcoördinatoren of vertrouwenspersoon. 

 

3. Sanctiebeleid 

Wanneer de vrijwilliger zich niet aan de gedragsregels houdt volgt uitsluiting van deelname aan 

het project en/of wordt de overeenkomst met de vrijwilliger ontbonden. Bij seksueel 

grensoverschrijdend gedrag kunnen persoonsgegevens worden opgenomen in een centraal 

register welke zorgt voor een uitsluiting van vrijwilligerswerk met minderjarigen voor korte of 

langere tijd. 

 

 

Met ondertekening van dit formulier verklaar je in te stemmen met- en te handelen naar deze 

gedragscode. 

 

Naam vrijwilliger:  
 
Overeengekomen op datum:  
 
Handtekening: 
 
 
Namens Local Dreamers 
 
Overeengekomen op datum: 
 
Handtekening:  
 

 

 

 


