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Naar aanleiding van de maatschappelijke onrust omtrent ongewenst (seksueel) gedrag en seksueel
misbruik die in publieke instellingen zoals kerken en kinderdagverblijven gebleken zijn voor te
komen, heeft het bestuur van de stichting gemeend er goed aan te doen hieraan in de herziening van
het beleidsplan expliciet aandacht te schenken. Waar gewerkt wordt met kinderen, jongeren en
andere kwetsbare groepen ligt ongewenst gedrag altijd op de loer. Omdat het een specifiek
onderdeel is van de doelstelling van de stichting om juist voor kinderen, jongeren en andere
kwetsbare groepen projecten te steunen, is dit extra van belang.

Veiligheid in de klas
Think2Link ondersteunt tot op heden met name onderwijsprojecten. Het onderwijs is de plek waar je
aan persoonlijke ontwikkeling, sociaal gedrag en actief burgerschap kunt werken, al is hiervoor wel
extra aandacht nodig. Daarom is dit ook een speerpunt van de stichting.
Zowel het project Krachtbronnen (in het primair onderwijs) als ook projecten als WHYbasics,
WHYmagazine en Goedemorgen op school (voortgezet onderwijs) hebben tot doel de ontwikkeling
van kinderen en jongeren op deze terreinen te stimuleren en hun leerproces op deze terreinen te
bevorderen. Het ontwikkelen van sociaal gedrag, empathie en respect houdt eigenlijk impliciet in dat
ongewenst gedrag wordt tegengegaan. De lesprogramma’s en leeractiviteiten bevorderen juist een
veilig klimaat in de klas, waarin leerlingen én docenten zichzelf kunnen zijn en zich gewaardeerd
weten. Dat maakt de ontwikkeling van de kinderen op sociaal gebied mogelijk én bevordert hun
leerprestaties op alle andere terreinen.

Voorkomen is beter
Toch leert de praktijk dat de werkelijkheid weerbarstig is en dat er ook bewustzijn omtrent
ongewenst gedrag noodzakelijk is en dat er expliciete maatregelen nodig zijn om ongewenst gedrag
te voorkomen. Hoewel de stichting projecten ondersteunt die zij niet zelf uitvoert en daardoor geen
direct contact met kinderen en jongeren en andere kwetsbare groepen onderhoudt, moet daarom
ieder, die betrokken is bij de stichting of bij de projecten die door de stichting worden ondersteund,
zich houden aan de in deze bijlage gespecificeerde gedragscode (1), zodat er een maximale garantie
is dat ongewenst gedrag wordt tegengegaan en voorkomen. Bovendien verplicht het bestuur
personen die namens de stichting of vanuit de projecten die de stichting ondersteunt beroepsmatig
of vrijwillig naar buiten treden en op scholen projectactiviteiten verrichten een ‘Verklaring omtrent
Gedrag’ (VOG) over te leggen (2) aan het bestuur dan wel aan de directie van de partnerinstelling die
het project uitvoert dat de stichting ondersteunt.

Bijlage ‘Ongewenst gedrag’ bij het beleidsplan 2.0 2019

1

Gedragscode
De gedragscode geldt voor ieder die in uitvoerende zin betrokken is bij de activiteiten van de
stichting of bij de projecten die de stichting ondersteunt.
De gedragscode bestaat uit acht regels die als volgt luiden:
1. Zorg voor een omgeving en een sfeer waarin elk kind of jongere zich veilig en gerespecteerd
voelt.
2. Bejegen kinderen en jongeren nooit zo, dat ze in hun waardigheid worden aangetast.
3. Dring niet verder door in het privéleven van kinderen en jongeren dan functioneel en
noodzakelijk is.
4. Ontvang kinderen en jongeren niet thuis.
5. Onthoud je van elke vorm van seksueel gedrag tegenover kinderen en jongeren. Seksuele
handelingen, contacten en relaties met kinderen en jongeren zijn onder geen beding
geoorloofd.
6. Raak kinderen niet aan op een manier die als seksueel of erotisch ervaren kan worden.
7. Bescherm kinderen en jongeren tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel
gedrag van anderen.
8. Indien je gedrag signaleert dat in tegenspraak is met deze gedragscode, maak daarvan
melding bij directeur van stichting T2L of bij de directie van de instelling die je heeft
opgedragen de activiteiten uit te voeren, of doe in ernstige gevallen aangifte bij de politie.

VOG
Het bestuur van de stichting bepaalt welke personen, die namens de stichting of vanuit de projecten
die de stichting ondersteunt beroepsmatig of vrijwillig naar buiten treden en op scholen
projectactiviteiten verrichten, een VOG dienen over te leggen.
In de overeenkomsten met partnerinstellingen die door de stichting ondersteunde projecten
uitvoeren worden altijd het onderschrijven van de gedragscode en de verplichtingen omtrent de
VOG als artikel opgenomen.

Besluit
Het bestuur van de stichting onderschrijft het belang van bovenstaande maatregelen ter voorkoming
van ongewenst gedrag en seksueel misbruik volledig en heeft dit daarom ook tot standaard beleid
gemaakt, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor overtredingen van de gedragscode door
derden. Wel zal het bestuur adequaat omgaan met klachten of meldingen van overtredingen en er
alles aan doen om het beleid aangaande ongewenst gedrag uit te (doen) voeren voor zover dit in
haar vermogen ligt. Voor meldingen van overtredingen kan men terecht bij de directeur van de
stichting i.c. Anke Brokerhof, te bereiken via e-mail anke.brokerhof@think2link.nl

Besproken en aanvaard in de bestuursvergadering van 10 december 2018.
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