Stappenplan voor
Veilig werken met kinderen en jongeren
Dit stappenplan is bestemd voor kerkelijke gemeenten die het programma “Veilig Jeugdwerk” willen
implementeren.

STAP 1: Zet het onderwerp op de agenda
Zet het onderwerp Veilig jeugdwerk op de agenda van de oudstenraad/bestuur.
Bespreek het onderwerp met anderen, bijvoorbeeld: vraag een naburige gemeente of andere
vereniging naar hun beleid, zoek uit wie contactpersoon is van de GGD, bel eens met het AMK,
noteer het nummer van de zedenpolitie.

STAP 2: Stel omgangsregels vast
Stel omgangsregels vast die voor alle gemeenteleden gelden.
Doe dit samen met gemeenteleden/verenigingsleden, ook jongeren en kinderen.
Maak de omgangsregels vervolgens ook bekend, bijvoorbeeld door middel van posters, berichten,
afbeeldingen, maandthema en Bijbelverhalen.

STAP 3: Voer een gedragscode in
Voer een gedragscode in (voor medewerkers en vrijwilligers die in het plaatselijke jeugdwerk actief
zijn). Gebruik hiervoor de voorbeeldgedragscode. Neem de gedragscode op bij de arbeids- en/of
vrijwilligersovereenkomst. (Zie website van de Stichting Gedragscode Leidinggevenden voor een
gedragscode – www.sgl-platform.nl)

STAP 4: Maak een risicoanalyse
Dit kan d.m.v. individuele vragenlijsten, het bevragen van groepen en het registreren en analyseren
van incidenten.
Analyseer de uitkomsten van de onderzoeken eerst als oudstenraad/bestuur. Bespreek ze vervolgens
met alle betrokkenen: medewerkers, ouders, minderjarigen, gemeente/vereniging. Betrek hen in het
bepalen van de prioriteiten voor vervolgacties.

STAP 5: Stel een vertrouwenspersoon aan
Maak praten makkelijker door middel van een praatpaal of brievenbus.
Bespreek het onderwerp 'seksueel gedrag' met kinderen en jongeren op een bij de leeftijd passende
manier. Dit kan eventueel in een bredere context van gepast en ongepast sociaal gedrag.

STAP 6: Voer een zorgvuldig aanstellingsbeleid
Kies je vrijwilliger zorgvuldig, zet niet zomaar iedereen in. Vraag aan de potentiele vrijwilliger
waarom hij/zij met kinderen/jongeren wil werken en of hij/zij ervaring heeft.
Vraag een nieuwe vrijwilliger om een Verklaring Omtrent Gedrag.

STAP 7: Maak melden mogelijk
Maak de naam van de vertrouwenspersoon bekend of van een andere persoon bij wie men
vermoedens of kennis van seksueel misbruik kan melden.
Vermeld de mogelijkheid tot indienen van een klacht of het doen van een melding bij de SGL via het
meldpunt: 06-53 46 44 03.

STAP 8: Informeer de vrijwilligers
Verzorg een informatieavond over seksueel misbruik: de systemen, gevolgen en de noodzaak van
preventie.

STAP 9: Veilige omgeving creëren en behouden
In stap 4, de risico analyse, zijn de prioriteiten voor het veilig jeugdwerk bepaald. Formuleer na deze
prioriteitstelling de verbeteracties en doelen zo concreet en meetbaar mogelijk.
Bepaal per doel hoeveel tijd en geld er nodig is en maak een plan van aanpak.
Betrek waar mogelijk de omgeving bij de uitwerking en wijs één verantwoordelijke aan die de
voortgang bewaakt.
Herhaal de risicoanalyse uit stap 4 regelmatig. De situatie kan namelijk door allerlei factoren
veranderen (zowel ten goede als ten slechte). De eerste risicoanalyse is de nulmeting. Na een paar
jaar kan een nieuwe risicoanalyse gedaan worden om te kijken of er vooruitgang is geboekt en of er
nieuwe inspanningen nodig zijn. Maak bij de evaluatie weer gebruik van de input van de
gemeente/vereniging.
Laat het onderwerp Veilig jeugdwerk regelmatig terugkomen in de (oudsten- , bestuur-)
vergaderingen, in het jaarverslag, in het kerk-/verenigingsblad, op de website, via flyers of posters,
tijdens clubs, etc. etc.

STAP 10: Maak gebruik van de klachtenregeling
Maak gebruik van de klachtenregeling van de Stichting Gedragscode Leidinggevenden. Download:
www.sgl-platform.nl. De gemeente moet deelnemer zijn van de SGL om hier gebruik van te kunnen
maken.

STAP 11: Informeer alle betrokkenen over het ontwikkelde preventiebeleid
Betrek zoveel als mogelijk de gemeente/vereniging bij de besluitvorming rondom de voorgaande
stappen. Betrek de leiders, medewerkers en vrijwilligers. Maar betrek ook andere leden waaronder
kinderen, jongeren en ouders.
Licht de gemeente/vereniging voor over het totaalpakket, wanneer het beleid staat.

