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Gedragscode (vrijwillige) begeleiders of medewerkers
De intentie van deze gedragscode is een richtlijn te geven voor iedereen die een rol speelt in het
MDT-project Generatie aan Zet (GaZ). Wij willen met elkaar een fysiek en sociaal veilige omgeving
bieden die jongeren in staat stelt nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, andere jongeren te ontmoeten
en zelf - met begeleiding en training – idealen te verwezenlijken om impact te maken in onze
samenleving. De gedragscode zegt niet uitputtend wat (on-)gewenst is in de contacten tussen
begeleiders en deelnemers. Grenzen in contacten zijn niet altijd eenduidig. De ene mens vindt een
omarming als troost prettig en een ander kan het als ongepast ervaren.
Mocht een jongere zich in dit kader onveilig voelen dan kan contact worden opgenomen met de
vertrouwenspersoon (Marijke Farahani-Schoonenboom*).
In de uitwerking hierna spreken wij over begeleiders. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen
een vrijwilliger of een medewerker uit het GaZ-team. In de basis wil iedereen bij GaZ de deelnemers
een inspirerende veilige MDT-reis bieden en daarom houden wij ons aan onderstaande
uitgangspunten.
De begeleider:
1. ziet toe op sociale veiligheid voor alle deelnemers en zorgt voor een sfeer waarbinnen
deelnemers zich veilig, gewaardeerd en gerespecteerd voelen
2. is zich in alle situaties bewust van de eigen voorbeeldfunctie ten opzichte van deelnemers
3. maakt geen misbruik van de afhankelijkheidsrelatie die voortvloeit uit de begeleidende functie
4. spreekt deelnemers en GaZ collega’s aan op ongewenst gedrag of meldt dit bij de
vertrouwenspersoon
5. behandelt vertrouwelijke informatie als zodanig en informeert tijdig de vertrouwenspersoon
6. is bekend met en handelt naar de bestaande gedragscode, privacyreglement, gemaakte
afspraken en de Nederlandse wetgeving
7. raakt een deelnemer uitsluitend functioneel aan en houdt daarbij rekening met de grenzen van
de deelnemer
8. zorgt dat –online- contact met deelnemers gerelateerd is aan de MDT-reis en in het
Nederlands is
9. veroorlooft zich geen intimiteiten met een deelnemer in geschrift, afbeelding, gebaar of
aanraking
10. maakt géén seksueel getinte, racistische of discriminerende grappen of opmerkingen
11. zorgt dat binnen de MDT-reis/GaZ-project geen seksueel getinte, racistische of
discriminerende affiches, tekeningen of andere artikelen die kwetsend kunnen zijn, worden
gepubliceerd
12. gaat geen liefdesrelatie aan met een deelnemer en pleegt geen seksuele handelingen
13. geeft duidelijk zijn/haar professionele grens aan als een deelnemer aandringt op intimiteit
14. die een vermoeden heeft van een (zeden-)misdrijf tussen een begeleider en een deelnemer
meldt dit onmiddellijk bij de vertrouwenspersoon
15. die kennis neemt van een strafbaar feit meldt dit direct bij de vertrouwenspersoon.
* De vertrouwenspersoon Marijke Farahani-Schoonenboom is bestuurslid van de stichting ter
Bevordering van Actief Nationaal en Europees Burgerschap en lid van het team Generatie aan Zet. Zij
is bereikbaar via 070-3560238 of 06-30174688 of info@baneb.nl. Bij haar afwezigheid kan een beroep
worden gedaan op de overige bestuursleden van de stichting BANEB. Zie ook de site www.baneb.nl.
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