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Gedragscode Stichting kinderboerderij Gennep
Inleiding
Stichting Kinderboerderij Gennep (SKG) is van mening dat haar vrijwilligers
op een fatsoenlijke manier met kinderen, jongeren, (groot-)ouders, overige
bezoekers en collega vrijwilligers behoren om te gaan. Onze bejegening is
duidelijk, respectvol, open en professioneel. Daarom heeft SKG een
gedragscode opgesteld waarin zowel de gewenste als de ongewenste
gedragingen aan de orde wordt gesteld.
De gedragscode is een leidraad voor het handelen van vrijwilligers van SKG.
Het gaat uit van de vaststelling dat er tussen bezoeker en vrijwilliger een
afhankelijkheidsrelatie bestaat of kan bestaan.
Een aantal gedragingen, seksueel misbruik of seksueel grensoverschrijdend
gedrag en agressie, wordt in deze code expliciet benoemd. In het algemeen
kan gesteld worden dat de grens van de professionele relatie wordt
overschreden wanneer de privésfeer, het welzijn en/of psychische of
lichamelijke integriteit van de bezoeker ondergeschikt worden gemaakt aan
de bevrediging van de behoeften van de vrijwilliger.
Gewenste gedragingen
Onder ‘fatsoenlijk met elkaar omgaan’ verstaan we de gedragingen en
omgangsvormen die voor iedereen herkenbaar en voorspelbaar zijn
(bijvoorbeeld: bezoekers worden vriendelijk ontvangen, vrijwilligers komen
afspraken na).
Hierbij gaan we uit van de algemeen westerse fatsoensnormen, maar houden
we ook rekening met de fatsoensnormen van diegenen met een andere
culturele achtergrond of religie.
De vrijwilliger van SKG heeft tot taak om daar een evenwicht in te vinden
en de vrijwilliger moet het goede voorbeeld geven. De voorbeeldfunctie van
de vrijwilliger moet tot uiting komen in zowel zijn taalgebruik, zijn gedrag als
in zijn kleding.
De vrijwilliger beseft voortdurend dat vooral de jeugdige bezoekers of
bezoekers met een verstandelijke beperking een afhankelijke positie ten
opzichte van de vrijwilliger innemen. De vrijwilliger zal hiermee in de
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uitvoering van de hem opgedragen taak rekening houden en kent de grenzen
van de professionele relatie.
De vrijwilliger houdt rekening met de mogelijkheid dat met name jeugdige
bezoekers of bezoekers met een verstandelijke beperking geen onderscheid
maken tussen het handelen van de vrijwilliger tijdens werktijd en zijn
handelen buiten werktijd. Ten aanzien van bezoekers is de vrijwilliger zich
daarvan voortdurend bewust. In het bijzonder weet de vrijwilliger zich ook
buiten werk- of openingstijd, voor zover hij in aanwezigheid is van één of
meer bezoekers, naar de inhoud van deze gedragscode te gedragen.
Ongewenste gedragingen
Het gebruik van of het onder invloed zijn van alcohol en drugs tijdens het
werk voor of namens onze stichting is verboden.
Onder bepaalde omstandigheden, zoals tijdens bijeenkomsten van enkel
vrijwilligers (al dan niet met partners), kan het bestuur het nuttigen van
zwak alcoholische drank toestaan.
In aanwezigheid van bezoekers en in gebouwen/terrein van SKG mag niet
gerookt worden.
Agressief gedrag, zowel verbaal als fysiek, is ontoelaatbaar. Met verbaal en
fysiek gedrag wordt onder meer gedoeld op intimideren, kleineren,
chanteren, beledigen, bedreigen, treiteren, schelden, vloeken, slaan,
schoppen, duwen, trekken van een ander.
Een uitzondering vormen de verbale vormen van gezagsuiting die een, in het
kader van behoud van het welzijn van de aanwezige dieren of bezoekers,
functioneel karakter hebben (zoals de zogenaamde ‘functionele boosheid’).
Discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst,
politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele
gerichtheid, burgerlijke staat en handicap wordt door SKG niet
geaccepteerd. Iedere vorm van discriminatie wordt als ongewenst gedrag
afgewezen.
Onder discriminatie wordt verstaan: elke vorm van onderscheid, elke
uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan
hebben dat de erkenning, het genot en/of de uitoefening op voet van

Stichting Kinderboerderij Gennep

www.kinderboerderijgennep.nl
gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op
politiek, economisch, levensbeschouwelijk, sociaal of cultureel terrein of op
andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan of
aangetast.
Elke vorm van seksuele intimidatie en seksueel misbruik is nadrukkelijk
verboden. Onder seksueel misbruik wordt verstaan: iedere vorm van
(ongewenste) seksueel getinte aandacht in verbale, non-verbale en fysieke
zin.
Toelichting
• Zoals gesteld geldt deze code voor alle vrijwilligers van SKG.
Derhalve dient daar waar vrijwilliger staat, tevens (vrijwillige)
bestuurder, stagiair of derde welke een dienst verricht in naam van
de boerderij gelezen te worden.
• Deze code is uit praktische overwegingen opgesteld in de mannelijke
taalvorm. Dit houdt in dat daar waar vrijwilliger etcetera genoemd
worden, ook de vrouwelijke vrijwilliger bedoeld kan worden.
• Onder het begrip bezoeker verstaan we in deze regeling: alle
bezoekers, hun ouders, stiefouders of anderen, die hen verzorgen,
begeleiden en/of opvoeden.
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