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Gedragscode Cultuurhuis Krimpen aan de Lek
Cultuurhuis Krimpen aan de Lek hecht veel waarde aan haar vrijwilligers. Immers zonder vrijwilligers
zouden veel activiteiten niet door kunnen gaan. Alle activiteiten worden op vrijwillige basis
uitgevoerd zonder financiële vergoeding (uitgezonderd eventuele onkostenvergoeding); dit betekent
echter niet dat de werkzaamheden vrijblijvend zijn. Er kleven ook verplichtingen aan het
vrijwilligerswerk. De vrijwilliger waarmee een overeenkomst wordt aangegaan dient daarom, naast
het ondertekenen van ons gedragscode, een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. De
te overleggen VOG mag niet ouder zijn dan 2 maanden. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een
schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat het (justitiële) verleden van de vrijwilliger geen bezwaar vormt
voor de specifieke taak of functie in de vrijwilligersorganisatie en is één van de middelen om
grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.
Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je ons
gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de
gedragscode zult handelen. Deze gedragscode is gericht op het bewerkstelligen van sociale en
fysieke veiligheid en het voorkomen van seksuele intimidatie, racisme, agressie en geweld.
De gedragscode bestaat uit 2 delen:
-

Regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor o.a. onze
bezoekers (kinderen én volwassenen) en onze vrijwilliger.
Omschrijving van overschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het sanctiebeleid dat
door de stichting wordt uitgevoerd.

Gedragsregels voor vrijwilligers/medewerkers:
1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de bezoeker zich veilig
en gerespecteerd voelt en onthoudt zich van seksistisch taalgebruik, seksueel getinte
grappen, toespelingen en gedragingen, die door anderen als seksistisch kunnen worden
ervaren.
2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de bezoeker te bejegenen op een wijze die hem/haar in
zijn waardigheid aantast.
3. De vrijwilliger behandelt alle bezoekers gelijkwaardig en gebruikt geen racistische en of
discriminerende taal. De vrijwilliger heeft de plicht de bezoeker naar vermogen te
beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en zal er actief op toezien dat
de gedragscode door iedereen wordt nageleefd.
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4. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de bezoeker dan functioneel
noodzakelijk is.
5. De vrijwilliger mag de bezoeker niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar
redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
6. De vrijwilliger vermijdt elke vorm van lichamelijk geweld; iedere vorm van lichamelijk
geweld, zowel door volwassenen als door kinderen wordt niet getolereerd.
7. Indien de vrijwilliger, gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze
gedragscode, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur
aangewezen personen.
8. In die gevallen waar de gedragscode niet 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 een door het
bestuur aangewezen persoon.

Omschrijving overschrijdend gedrag en sanctiebeleid:
Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan wij; enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of
fysiek gedrag met een seksuele duiding dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de
persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende,
vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd en/of andere handelingen of gedragingen die
strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.
Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijvingen vallen onder grensoverschrijdend gedrag,
kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal
plaatsvinden.
De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk door
persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.
Grensoverschrijdende gedragingen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het
Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.
Deze gedragscode is opgesteld door het bestuur van het Cultuurhuis Krimpen aan de Lek.
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