Onze kerk is een groeiende gemeente met veel kinderen en jeugd. De hele week , met een
zwaartepunt op de zondag, vindt er contact plaats tussen kerkelijk werkers/vrijwilligers en
kinderen/jongeren. Meestal verbaal maar regelmatig ook fysiek. Dit is een situatie die om
vertrouwen vraagt. Een vertrouwen waar we zorgvuldig mee om willen gaan, ter
bescherming van alle partijen.
Voor mensen is nabijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om zich te kunnen
ontwikkelen. Simpel aangeven “geen fysiek contact” is in dat licht geen optie maar
zorgvuldig omgaan met grenzen is noodzakelijk. Veel grenzen in het contact tussen
medewerkers/vrijwilligers en kinderen/jongeren in het kinder- en jeugdwerk van de
kerkelijke gemeente zijn niet eenduidig. Het ene kind wil op schoot zitten als het troost
zoekt, een andere jongere wil een arm om de schouder en weer een ander kind/jongere
vindt het juist niet prettig om dan aangeraakt te worden. Hierover kunnen dus geen exacte
grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen/jongeren en in alle situaties gelden.
Dit vraagt om fijngevoeligheid en maatwerk. Maar één heel duidelijke grens kunnen en
willen we wel stellen. En dat is dat seksuele handelingen en contacten tussen
(jong)volwassen medewerkers en kinderen/jongeren die aan ons zijn toevertrouwd,
absoluut ontoelaatbaar zijn. In het wetboek van strafrecht staat dit in verschillende
artikelen helder omschreven. (art.240b, 244, 245,0247, 248a en 249) Uiteraard is alles wat in
aanloop tot deze handelingen gebeurd ook ontoelaatbaar.
Als gemeente willen we leven vanuit Gods liefde en de mensen om ons heen liefhebben
zoals Jezus ons lief heeft. Van daaruit willen we er ook alles aan doen om een veilige
omgeving te creëren waarbinnen mensen, klein en groot zich gezond kunnen bewegen en
ontwikkelen. De wet stelt grenzen aan bepaald gedrag. Wij hebben als leiding van de
Stadskerk voor al onze(vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld om deze
grenzen te helpen bewaken. Wanneer jij je inzet in onze gemeente, als vrijwilliger,
stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij van je dat je de gedragscode kent, hem
ondertekent en niet in strijd met de gedragscode zult handelen.

We verwachten van jou:
1.

dat je zorgt voor een omgeving waarbinnen het kind/de jongere zich veilig en
gerespecteerd voelt.

2. dat je je ervan onthoudt een kind/jongere te behandelen op een manier die het
kind/de jongere in zijn waardigheid aantast.
3. dat je niet verder doordringt in het privéleven van het kind/de jongere dan
wenselijk en/of functioneel noodzakelijk is.
4. dat je je onthoudt van elke vorm van seksuele toenadering en misbruik ten
opzichte van het kind/de jongere. Seksuele handelingen, contacten en relaties
tussen jou en het kind/de jongere tot 18 jaar zijn nooit geoorloofd en worden gezien
als seksueel misbruik.
5. dat je het kind/de jongere niet zo aanraakt dat deze aanraking opgevat kan worden
als seksueel, erotisch of bedreigend van aard.
6. dat je tijdens kinder-/jeugddiensten/bijeenkomsten, kampen, reizen, uitjes en
dergelijke, terughoudend en met respect zult omgaan met het kind/de jongere en de
ruimtes waarin zij zich bevinden. Je bent nooit alleen met een kind in een
afgesloten ruimte zonder dat de deur open is en jullie gehoord en gezien kunnen
worden.
7. dat je bidt en vertrouwelijk spreekt met kinderen/jeugd van je eigen geslacht en dat
je kinderen/jeugd van het andere geslacht verwijst of er een man/vrouw bijhaalt
zodat jullie met z’n drieën met elkaar kunnen spreken/bidden.
8. dat je geen (im)materiele vergoedingen geeft of aanneemt van kinderen waar je
leiding aan geeft.
9. dat je de plicht voelt het kind/de jongere naar vermogen te beschermen tegen
vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en dat je er actief
op toeziet dat de gedragscode wordt nageleefd door iedereen die bij het kind/de
jongere is betrokken. Als je gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met
deze gedragscode of seksueel misbruik vermoedt, ben je verplicht hiervan melding
te maken bij de daarvoor door de oudstenraad aangewezen vertrouwenspersonen

van de Stadskerk, te weten Simon en Annemiek Kooistra en Jaap en Annet
Feenstra
E. vertrouwenspersoon@destadskerk.nl
10. dat je in gevallen waarin de gedragscode niet (direct) voorziet of wanneer je twijfelt
over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, je de verantwoordelijkheid
neemt om in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover contact
op zal nemen met de daarvoor aangewezen persoon zoals in punt 9 benoemd.
11. dat je deelneemt aan een door de Stadskerk aangeboden trainingsavond (in veilige
handen) voor de omgang met kinderen/jongeren en ons toestemming geeft een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) op te vragen.
Omdat we de veiligheid van onze kinderen uiterst serieus nemen, vragen we een serieus
commitment aan de gedragscode.
Overtreding van deze code kan leiden tot een klachtenprocedure en kan disciplinaire
maatregelen tot gevolg hebben. Wanneer je verdacht wordt van seksueel misbruik van
kinderen of jongeren, zal de oudstenraad politie en justitie inschakelen.
Tijdens de bijeenkomst “in veilige handen”, (verplicht voor iedere kinderwerker) waarin we
je meenemen in hoe gezond om te gaan met kinderen en jongeren, word je gevraagd om
akkoord te gaan met deze geldende gedragscode.

