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Introductie  
SHOUT Wageningen is een LHBTQ+ belangen- en gezelligheidsvereniging die volledig draait op de 
inzet van leden (onbetaalde vrijwilligers). Naast het bestuur zijn er diverse commissies die activiteiten 
organiseren en mensen begeleiden. Een deel van onze vrijwilligers werkt met kwetsbare groepen. In dit 
preventieve beleid staat beschreven hoe onze organisatie grensoverschrijdend gedrag probeert te 
voorkomen via gedragscodes voor diverse commissies, een aanstellingsbeleid voor bepaalde 
commissies, en de aanwezigheid van vertrouwenscontactpersonen.  

Wat is grensoverschrijdend gedrag? 
Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of 
fysieke zin, die: 

• door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren; 
• als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten 

Kwetsbare personen 
Mensen kunnen op vele manieren kwetsbaar zijn. Bekende voorbeelden van kwetsbare groepen zijn: 
minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking en mensen die zorg vragen of krijgen. Onze 
doelgroep, LHBTQ+ mensen, kunnen afhankelijk van hun situatie ook kwetsbaar zijn. Het kan 
voorkomen dat mensen nog niet open zijn over hun geaardheid en/of genderidentiteit naar de 
buitenwereld. Dat de vrijwilliger die met deze deelnemer werkt hier wel kennis over heeft kan een 
situatie veroorzaken waarin de vrijwilliger een afhankelijkheidssituatie creëert door te dreigen de 
persoon te ‘outen’. Afhankelijk van de persoonlijke situatie van de deelnemer kan dit gevolgen hebben 
voor de fysieke en sociale veiligheid.  

Voorbeelden:  

• Tijdens onze gespreksgroep delen deelnemers persoonlijke verhalen. De mentoren zouden 
deze informatie kunnen gebruiken om deelnemers onder druk te zetten. 

• Onze voorlichtingscommissie werkt met minderjarige scholieren. 
• Onze AZC support commissie werkt met LHBTQ+ vluchtelingen in een afhankelijkheidspositie 

die mogelijk ook minderjarig zijn. 
• Onze gespreksgroepenmentor werkt met LHBTQ+ mensen die niet ‘uit de kast’ zijn en 

daardoor kwetsbaar zijn. Ook kunnen deelnemers minderjarig zijn. 
• Onze Find Out SHOUT mentor werkt mogelijk met LHBTQ+ mensen die niet ‘uit de kast’ zijn en 

daardoor kwetsbaar zijn. Ook kunnen deelnemers minderjarig zijn. 

Vertrouwenscontactpersoon 
SHOUT heeft sinds 2019 een overeenkomst met Vrijwilligerscentrum Wageningen dat onze leden 
terecht kunnen bij de door hen aan alle Wageningse vrijwilligersorganisaties aangeboden 
vertrouwenscontactpersonen.  

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) biedt alleen de eerste opvang en heeft een kortdurend contact. 
De VCP gaat in gesprek met slachtoffer of beschuldigde en onderzoekt waar de persoon in kwestie 
terecht kan met zijn hulpvraag en welke mogelijke stappen genomen kunnen worden. De VCP binnen 
een organisatie is beschikbaar voor zowel slachtoffer als beschuldigde. 
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De contactgegevens van onze vertrouwenspersoon en VCP staan vermeld op onze  website in dit 
gepubliceerde document en in ons vrijwilligersbeleid. 

De vertrouwenscontactpersonen van het Vrijwilligerscentrum zijn te bereiken via  
vertrouwenscontactpersoon@vcwageningen.nl. In bijlage 2 staat de overeenkomst tussen SHOUT 
Wageningen en Vrijwilligerscentrum Wageningen.   

Aanstellingsbeleid en VOG 
Er is een aanstellingsbeleid en VOG verplichting voor drie commissies binnen SHOUT: de AZC support 
commissie, mentorschap voor de Out Now gespreksgroep, en de voorlichtingscommissie.   

Heeft een potentiële vrijwilliger interesse in een van deze commissies? Dan wordt er een 
kennismakingsgesprek gevoerd met de voorzitter van de commissie en/of de vrijwilligerscoördinator 
van het bestuur. In dit gesprek wordt uitleg gegeven over de taken, de gedragscode en de 
noodzakelijke VOG. Samen met de potentiële vrijwilliger wordt een inschatting gemaakt of de 
commissie goed gaat passen bij de vrijwilliger. Wil de vrijwilliger aan de slag bij de commissie? Dan 
dient voor de start de gedragscode ondertekent te zijn en een VOG aangeleverd te zijn.  

Na het kennismakingsgesprek kan bij de voorlichtingscommissie iemand eerst een keer meekijken 
tijdens een les, zonder zelf mee te doen met de les, om een indruk te krijgen hoe het is om les te geven. 
Besluit de vrijwilliger onderdeel te worden van de commissie dan moet de VOG aangeleverd worden 
voor de eerste keer dat de vrijwilliger een gastles geeft.  

Bij de AZC commissie wordt gewerkt met een proefperiode. Nadat de nieuwe AZC vrijwilliger een keer 
mee geweest is met een gesprek wordt gezamenlijk geëvalueerd of het vrijwilligerswerk bij de 
vrijwilliger past.  

Aanspreekpunt binnen het bestuur 
De vrijwilligerscoördinator van het bestuur is het eerste aanspreekpunt voor vrijwilligers die contact 
willen met het bestuur over vrijwilligerszaken, zoals de gedragscodes en meldingen van mogelijk 
grensoverschrijdend gedrag. Mocht de positie van vrijwilligerscoördinator niet vervuld worden binnen 
het bestuur of om andere redenen niet bereikbaar zijn dan is de voorzitter de volgende eerste 
contactpersoon binnen het bestuur.  

Gedragscodes 
Er is een gedragscode voor de Find  Out SHOUT mentor, AZC support commissie, 
gespreksgroepmentor en voorlichtingscommissie.  

Op de volgende pagina’s staan de gedragscodes.  
Find Out SHOUT pagina 3 -4 
AZC support commissie pagina 5 – 7 
Gespreksgroep mentor 8 – 9 
Voorlichtingscommissie 10 - 11 
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Gedragscode Find Out SHOUT mentor  
 
Doel Find Out SHOUT  

De Find Out SHOUT (FOS) is een introductieperiode voor nieuwe leden die de vereniging graag in 
groepsverband willen leren kennen. Een groep nieuwe leden wordt begeleid door twee SHOUT-
leden/FOS mentoren die met de groep naar de activiteiten gaan en de deelnemers wegwijs maken in 
de vereniging.  

Gedragscode 

Veel grenzen in het contact tussen FOS mentor en deelnemers aan de Find Out introductieperiode 
van SHOUT Wageningen zijn niet eenduidig. De ene deelnemer vindt een arm on zich heen prettig, 
een ander vindt het niet prettig om te worden aangeraakt. Hierover kunnen nooit exacte grenzen 
worden afgesproken die voor alle deelnemers en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel 
duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen 
vrijwilligers en minderjarigen en/of mensen in een afhankelijkheidspositie absoluut ontoelaatbaar zijn. 
Daarom hebben wij als vereniging voor al onze FOS mentoren een gedragscode opgesteld. De 
gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige 
omgeving voor deelnemers én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend 
gedrag die het uitgangspunt is van sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je 
via onze vereniging FOS mentor bent, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee 
verklaar je dat je de gedragscode kent en er naar zult handelen.  

De gedragsregels voor mentoren: 

1. De mentor moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemer zich veilig 
en gerespecteerd voelt. 

2. De mentor onthoudt zich ervan de deelnemer te bejegenen op een wijze die de deelnemer in 
zijn waardigheid aantast. 

3. De ondersteuning van de deelnemer beperkt zich tot het begeleiden bij de FOS, en hierbij de 
deelnemer op zijn/haar/hun/diens gemak te stellen. Indien er persoonlijke problemen van de 
deelnemer aan het licht komen, die een andere vorm van begeleiding vereisen, bespreekt de 
mentor dit met het SHOUT bestuur. 

4. De mentor gaat verantwoordelijk om met de contactgegevens van de deelnemer.  
5. Door ondertekening van deze gedragscode verklaart de mentor dat hij/zij/hen/die persoonlijk 

stabiel is. Indien er tijdens de periode iets verandert in de stabiliteit van de mentor, wat 
invloed kan hebben op het uitvoeren van de functie als mentor, dient dit gemeld te worden bij 
het bestuur. 

6. De mentor onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering of misbruik ten opzichte van 
de deelnemer. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen mentor en minderjarige 
tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. 

7. De mentor mag de deelnemer niet op zodanige wijze aanraken dat deze aanraking naar 
redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. 

8. Indien er sprake is van (beginnende) gevoelens of wensen in romantische dan wel seksuele 
richting (ongeacht of deze vanuit de deelnemer of de mentor komen) tijdens de FOS dient dit 
altijd aangegeven te worden bij het bestuur. Het bestuur bepaalt dan of het noodzakelijk is 
om de mentor uit functie te halen. 

9. De mentor heeft de plicht de deelnemer naar vermogen te beschermen tegen vormen van 
ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op 
toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de deelnemer is betrokken wordt nageleefd. 
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10. Indien de mentor gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en 
bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is die verplicht hiervan melding te 
maken bij het bestuur of de vertrouwenscontactpersoon. 

11. De mentor accepteert of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn. 
12. In die gevallen waarin de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de 

toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de 
mentor in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden 
met het bestuur. 

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met deelnemers en sanctiebeleid 

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: enige vorm van ongewenst verbaal, non-
verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (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. 

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met deelnemers waarvan het bestuur oordeelt dat deze 
vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld. De mentor zal 
direct uit functie gehaald worden. Als de mentor in andere commissies ook werkt met kwetsbare 
personen zal de mentor ook daar uit functie gehaald worden.  

Bij andere overtredingen van de gedragscode zal het bestuur de ernst beoordelen en passende 
maatregelen nemen. Dit kan variëren van een waarschuwing tot de mentor uit functie halen, en 
eventueel ook uit functie halen bij andere commissies waar de mentor met kwetsbare mensen werkt.  

De sancties zullen in de ledenadministratie geregistreerd worden en daarbij zal ook de termijn van de 
sancties worden vastgelegd. De ledenadministratie is alleen in te zien door bestuursleden van SHOUT 
Wageningen. 

 
Deze gedragscode is 14 januari 2021 vastgesteld door de vrijwilligerscoördinator, Rinske de Vries, 
van SHOUT Wageningen 

 
Ondertekening vrijwilliger                 Ondertekening bestuur SHOUT Wageningen 
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Gedragscode AZC support commissie 
 
Doel commissie 

De AZC support commissie van SHOUT richt zich op het vormen van een sociaal opvangnet voor 
asielzoekers met een LHBTQ+ achtergrond. De asielzoekers zijn allen woonachtig in het AZC in 
Wageningen (Keijenbergseweg of Bosrandweg). Incidenteel kan contact worden onderhouden met 
asielzoekers die elders in Nederland zijn ondergebracht. Het doel van de commissie is om LHBTQ+-
asielzoekers te ondersteunen in de eerste periode in Nederland, en te helpen om hun weg te vinden 
binnen LHBTQ+-Nederland. Hierbij wordt altijd een gepaste persoonlijke afstand bewaard, en wordt 
geen medisch of juridisch advies uitgebracht. 
 
Gedragscode  
Veel grenzen in het contact tussen AZC support commissie vrijwilliger (hierna AZC vrijwilliger) en 
asielzoekers tijdens de activiteiten van de vereniging en ondersteunende gesprekken zijn niet 
eenduidig. De ene deelnemer vindt een arm om zich heen prettig, een ander vindt het niet prettig om 
te worden aangeraakt. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle 
asielzoekers en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat 
seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen AZC vrijwilligers en minderjarigen 
absoluut ontoelaatbaar zijn.  
Daarom hebben wij als vereniging voor al onze AZC vrijwilligers een gedragscode opgesteld. De 
gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige 
omgeving voor asielzoekers én AZC vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend 
gedrag die het uitgangspunt is van het sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer 
je je via onze vereniging inzet als AZC vrijwilliger vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. 
Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen. 
 
De gedragsregels voor AZC vrijwilligers: 

1. De AZC vrijwilliger verklaart de doelstelling van de commissie zoals boven omschreven te 
willen ondersteunen en hiertoe geen bezwarende belemmeringen te hebben. 

2. De AZC vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de asielzoeker 
zich veilig en gerespecteerd voelt. 

3. De AZC vrijwilliger onthoudt zich ervan de asielzoeker te bejegenen op een wijze die de 
asielzoeker in zijn waardigheid aantast. 

4. De AZC vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de asielzoeker dan 
functioneel noodzakelijk is. 

5. De AZC vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten 
opzichte van de asielzoeker. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en relaties 
tussen AZC vrijwilliger en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en 
worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

6. Indien er sprake is van (beginnende) gevoelens of wensen in romantische dan wel seksuele 
richting (ongeacht of deze vanuit de AZC vrijwilliger of de asielzoeker komen) zal de AZC 
vrijwilliger het contact overdragen aan iemand anders binnen de commissie. 

7. De AZC vrijwilliger mag de asielzoeker niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking 
naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. 

8. De AZC vrijwilliger zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer 
terughoudend en met respect omgaan met asielzoeker en de ruimtes waarin zij zich bevinden, 
zoals de kleedkamer of hotelkamer. 

9. Het werk van de AZC vrijwilliger kan soms emotioneel zijn. Daarom is het belangrijk om zelf 
emotionele afstand te bewaren en de eigen emoties in acht te nemen. Door ondertekening 
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van deze gedragscode verklaart de AZC vrijwilliger persoonlijk stabiel te zijn. Als deze situatie 
wijzigt meldt de AZC vrijwilliger dit aan de AZC coördinator of het bestuur.  

10. De ondersteuning vanuit de AZC support commissie beperkt zich uitdrukkelijk tot de functie 
van een sociaal vangnet. Voor psychische of lichamelijke problemen worden asielzoekers 
altijd verwezen naar de GGD. Voor juridische vragen worden asielzoekers verwezen naar 
advocaten, of naar VWON in geval van problemen.  

11. De AZC vrijwilliger is terughoudend in het verstrekken van persoonlijke contactgegevens en 
het gebruik van sociale media voor communicatie met asielzoekers. De AZC vrijwilliger 
betracht de nodige discretie in de omgang met de asielzoekers om hun privacy te 
waarborgen. 

12. De AZC vrijwilliger zal nooit en te nimmer naar derden, zoals bijv. advocaten, bevestigen dat 
iemand daadwerkelijk LHBTQ+ is. Daarover kunnen wij geen uitspraak doen. 

13. De AZC vrijwilliger houdt zich aan de volgende regels tijdens het voeren van gesprekken: 
a. Gesprekken met een asielzoeker worden altijd door twee AZC vrijwilligers gevoerd. 
b. De AZC vrijwilliger bewaart afstand (zowel letterlijk als figuurlijk) 
c. De gesprekken worden nooit bij AZC vrijwilligers thuis gevoerd, maar altijd op een neutrale 
plaats. Deze kan eventueel samen met de asielzoeker worden bepaald. 
d. Samen met de asielzoeker wordt bepaald of een vervolgafspraak gewenst is. Ook voor een 
dergelijk contact geldt dat dit bij voorkeur niet in de thuissituatie van de AZC vrijwilliger plaatsvindt. 
Mocht dit, i.v.m. de aard van het contact (bijvoorbeeld een etentje voorafgaand aan een SHOUT-
activiteit) onvermijdelijk zijn dan dient er altijd een tweede AZC vrijwilliger en/of meerdere 
asielzoekers aanwezig te zijn. 
e. Er wordt geen overmatig rooskleurig beeld van de situatie voor LHBTQ+ personen in 
Nederland gegeven; wees je bewust van het feit dat ook hier discriminatie, pesterij en uitsluiting op 
basis van geaardheid en genderidentiteit voorkomt. 
f. Het gesprek wordt geëvalueerd met de mede-AZC vrijwilliger. Blijf niet zitten met de 
indrukken die je in het gesprek opdoet. Je kunt soms heftige verhalen te horen krijgen. 
2. De AZC vrijwilliger heeft de plicht de asielzoeker naar vermogen te beschermen tegen vormen 
van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien 
dat de gedragscode door iedereen die bij de asielzoeker is betrokken wordt nageleefd. 
3. Indien de AZC vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze 
gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij/zij/hen/die verplicht 
hiervan melding te maken bij het bestuur of de vertrouwenscontactpersoon. 
4. De AZC vrijwilliger aanvaart of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn. 
5. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de 
toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de AZC 
vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met 
het bestuur. 
 
Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met asielzoeker en sanctiebeleid 

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: enige vorm van ongewenst verbaal, non-
verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (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. 
 
Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met asielzoekers waarvan het bestuur oordeelt dat deze 
vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld. De AZC vrijwilliger 
zal direct uit functie gehaald worden. Als de AZC vrijwilliger in andere commissies ook werkt met 
kwetsbare personen zal de AZC vrijwilliger daar ook uit functie gehaald worden.  
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Bij andere overtredingen van de gedragscode zal het bestuur de ernst beoordelen en passende 
maatregelen nemen. Dit kan variëren van een waarschuwing tot de AZC vrijwilliger uit functie halen, 
en eventueel ook uit functie halen bij andere commissies waar de AZC vrijwilliger met kwetsbare 
mensen werkt.  

Wanneer een AZC vrijwilliger een (seksuele) relatie met wederzijdse instemming aangaat met een 
asielzoeker, zal de AZC vrijwilliger niet langer vrijwilliger kunnen blijven in de commissie.  
 
De sancties zullen in de ledenadministratie geregistreerd worden en daarbij zal ook de termijn van de 
sancties worden vastgelegd. De ledenadministratie is alleen in te zien door bestuursleden van SHOUT 
Wageningen. 

 
Deze gedragscode is 14 januari 2021 vastgesteld door de vrijwilligerscoördinator, Rinske de Vries, 
van SHOUT Wageningen 

 
 
 

Ondertekening AZC vrijwilliger                 Ondertekening bestuur SHOUT Wageningen 
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Gedragscode gespreksgroep mentor  
 
Doel gespreksgroepen  

De Out Now gespreksgroep heeft als doel om de deelnemers die (nog) worstelen met hun geaardheid 
en/of genderidentiteit een veilige plek te bieden om met elkaar te praten over diverse LHBTQ+ 
onderwerpen. Deze gespreksgroep wordt begeleidt door twee mentoren die de gespreksgroep leiden.  

Gedragscode 

Veel grenzen in het contact tussen gespreksgroep-mentor en deelnemers aan een gespreksgroep van 
SHOUT Wageningen zijn niet eenduidig. De ene deelnemer vindt een arm on zich heen prettig, een 
ander vindt het niet prettig om te worden aangeraakt. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden 
afgesproken die voor alle deelnemers en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens 
en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen vrijwilligers en 
minderjarigen en/of mensen in een afhankelijkheidspositie absoluut ontoelaatbaar zijn. Daarom hebben 
wij als vereniging voor al onze gespreksgroep-mentoren een gedragscode opgesteld. De gedragscode 
bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor 
deelnemers én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het 
uitgangspunt is van sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je via onze 
vereniging gespreksgroep-mentor bent, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee 
verklaar je dat je de gedragscode kent en er naar zult handelen. 

De gedragsregels voor mentoren: 

1. De mentor moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemer zich veilig 
en gerespecteerd voelt. 

2. De mentor onthoudt zich ervan de deelnemer te bejegenen op een wijze die de deelnemer in 
zijn waardigheid aantast. 

3. De mentor dringt niet verder door in het privéleven van de deelnemer dan functioneel 
noodzakelijk is. 

4. De ondersteuning van de deelnemer beperkt zich tot het begeleiden bij de gespreksgroep, en 
hierbij de deelnemer op zijn/haar/hun/diens gemak te stellen. Indien er persoonlijke problemen 
van de deelnemer aan het licht komen, die een andere vorm van begeleiding vereisen, 
bespreekt de mentor dit met het SHOUT bestuur. 

5. De mentor gaat verantwoordelijk om de contactgegevens van de deelnemers.  
6. Door ondertekening van deze gedragscode verklaart de mentor dat hij/zij/hun/die persoonlijk 

stabiel is. Indien er tijdens de periode iets verandert in de stabiliteit van de mentor, wat invloed 
kan hebben op het uitvoeren van de functie als mentor, dient dit gemeld te worden bij het 
bestuur. 

7. De mentor onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering of misbruik ten opzichte van 
de deelnemer. Alle seksuele handelingen contacten en relaties tussen mentor en minderjarige 
tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. 

8. De mentor mag de deelnemer niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar 
redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. 

9. Indien er sprake is van (beginnende) gevoelens of wensen in romantische dan wel seksuele 
richting (ongeacht of deze vanuit de deelnemer of de mentor komen) tijdens de Out Now dient 
dit altijd aangegeven te worden bij het bestuur. Het bestuur bepaalt dan of het noodzakelijk is 
om de mentor uit functie te halen. 
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10. De mentor heeft de plicht de deelnemer naar vermogen te beschermen tegen vormen van 
ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op 
toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de deelnemer is betrokken wordt nageleefd. 

11. Indien de mentor gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en 
bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is die verplicht hiervan melding te 
maken bij het bestuur of de vertrouwenscontactpersoon. 

12. De mentor accepteert of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn. 
13. In die gevallen waarin de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de 

toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de 
mentor in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden 
met het bestuur. 

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met deelnemers en sanctiebeleid 

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: enige vorm van ongewenst verbaal, non-
verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (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. 

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met deelnemers waarvan het bestuur oordeelt dat deze 
vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld. De mentor zal direct 
uit functie gehaald worden. Als de mentor in andere commissies ook werkt met kwetsbare personen zal 
de mentor daar ook uit functie gehaald worden.  

Bij andere overtredingen van de gedragscode zal het bestuur de ernst beoordelen en passende 
maatregelen nemen. Dit kan variëren van een waarschuwing tot de mentor uit functie halen, en 
eventueel ook uit functie halen bij andere commissies waar de mentor met kwetsbare mensen werkt.  

De sancties zullen in de ledenadministratie geregistreerd worden en daarbij zal ook de termijn van de 
sancties worden vastgelegd. De ledenadministratie is alleen in te zien door bestuursleden van SHOUT 
Wageningen. 

 
Deze gedragscode is 14 januari 2021 vastgesteld door de vrijwilligerscoördinator, Rinske de Vries, van 
SHOUT Wageningen 

 
Ondertekening vrijwilliger                 Ondertekening bestuur SHOUT Wageningen 
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Gedragscode voorlichtingscommissie SHOUT Wageningen 
 
Doel voorlichtingscommissie 
Leden van de voorlichtingscommissie geven seksuele en genderdiversiteitsvoorlichting op scholen in 
Wageningen en omgeving. Voorlichtingen worden altijd gegeven door twee of drie voorlichters.  
 
Gedragscode 
Veel grenzen in het contact tussen voorlichters en leerlingen die een voorlichting krijgen zijn niet 
eenduidig. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle deelnemers en in 
alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele 
handelingen en contacten tussen (jong)volwassen voorlichters en leerlingen, die onze les volgen, 
absoluut ontoelaatbaar zijn. Daarom hebben wij als vereniging voor al onze voorlichters een 
gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, 
transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het sanctiebeleid dat door de organisatie wordt 
gevoerd. Wanneer je via onze vereniging seksuele diversiteit en genderdiversiteit voorlichting geeft, 
vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en 
volgens de gedragscode zult handelen. 
 
De gedragsregels voor voorlichters: 

1. De voorlichter moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich 
veilig en gerespecteerd voelt. 

2. De voorlichter onthoudt zich ervan de leerling te bejegenen op een wijze die de minderjarige in 
zijn waardigheid aantast. 

3. De voorlichter dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel 
noodzakelijk is. 

4. De voorlichter onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte 
van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen 
voorlichter en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden 
beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

5. De voorlichter mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar 
redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. 

6. De voorlichter heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van 
ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op 
toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt 
nageleefd. 

7. Indien de voorlichter gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode 
en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij/zij/hen/die verplicht hiervan 
melding te maken bij het bestuur of de vertrouwenscontactpersoon.  

8. De voorlichter accepteert of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn. 
9. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid 

van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de voorlichter in de 
geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met het 
bestuur. 

 
Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid 

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: enige vorm van ongewenst verbaal, non-
verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de 
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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. 

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze 
vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld. De voorlichter zal dan 
ook direct uit functie gehaald worden. Als de voorlichter in andere commissies ook werkt met 
kwetsbare personen zal de voorlichter daar ook uit functie gehaald worden.  

Bij andere overtredingen van de gedragscode zal het bestuur de ernst beoordelen en passende 
maatregelen nemen. Dit kan variëren van een waarschuwing tot de voorlichter uit functie halen, en 
eventueel ook uit functie halen bij andere commissies waar de voorlichter met kwetsbare mensen 
werkt.  

De sancties zullen in de ledenadministratie geregistreerd worden en daarbij zal ook de termijn van de 
sancties worden vastgelegd. De ledenadministratie is alleen in te zien door bestuursleden van SHOUT 
Wageningen. 

 
Afspraken binnen de voorlichtingscommissie over de lessen 
Naast de gedragscode om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan zijn er binnen de 
voorlichtingscommissie een aantal afspraken om op een prettige manier samen een voorlichting te 
geven.  
 
De voorlichtingscommissie hanteert de volgende afspraken tijdens de lessen 

1. Je bent op tijd (15 minuten voor aanvang van de les) aanwezig. 
2. Je bereidt samen met je medevoorlichter de les voor. Dit houdt in dat je weer even opfrist wat 

ook alweer de mogelijke onderdelen van een les zijn en welke jij en je medevoorlichter leuk 
vinden om toe te passen, en dat je de juiste materialen bij je hebt.  

3. Je houdt je aan de gedragscode van de school (bijvoorbeeld niet op tafels zitten op het 
Pantarijn, niet op je telefoon, geen kauwgom eten). 

4. Je ziet er verzorgd uit als je voorlichting gaat geven. 
5. De docent moet aanwezig blijven tijdens de les, en bij voorkeur ook actief betrokken. 
6. Je staat achter je medevoorlichter, ook al ben je het niet met elkaar eens (respectvol aanvullen 

of je eigen mening geven mag natuurlijk wel). 
7. Je geeft geen waardeoordeel over meningen in de klas. 
8. Na de les bespreek je even kort met je medevoorlichter en de docent hoe het ging, ervaringen 

delen in de whatsappgroep wordt gewaardeerd. 
9. Als er een nieuwe voorlichter meeloopt bespreek je na de les met die persoon hoe het ging en 

wat ze ervan vonden, en dit koppel je terug naar de voorlichtingscoördinator. 

Deze gedragscode is 14 januari 2021 vastgesteld door de vrijwilligerscoördinator, Rinske de Vries, van 
SHOUT Wageningen 

Ondertekening vrijwilliger                 Ondertekening bestuur SHOUT Wageningen 

Wageningen 


