Wij maken er een punt van in Breda
Hoe gaan jullie om met grensoverschrijdend gedrag?
Hoe ga je wel met elkaar om?
Goed voorbereid in vier stappen:
Stap 1.

Stap 2.

Stap 3.

Stap 4.

Maak gewenst en grensoverschrijdend
gedrag bespreekbaar
Iedereen moet zich prettig, veilig en
gerespecteerd kunnen voelen.
Organiseer een bijeenkomst binnen de
club of organisatie en bespreek het
volgende:

Zorg voor een vertrouwenscontactpersoon binnen je club of organisatie
Handig is één centraal aanspreekpunt
voor de leden en vrijwilligers waar
ze terecht kunnen met vragen en/of
zorgen als het gaat over grensoverschrijdend gedrag. Op deze manier
maak je als club of organisatie
duidelijk dat problemen serieus
genomen worden. Het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG) biedt een training
voor de vertrouwenscontactperspoon
binnen je club of organisatie.

Stel omgangsregels op met elkaar
Het is belangrijk om afspraken met
elkaar te maken over de manier waarop
je wèl met elkaar om wilt gaan.
Stel samen omgangsregels op en zorg
ervoor dat iedereen ze kent of ondertekent. Hiermee maak je het makkelijker
om elkaar aan te spreken op ongewenst
gedrag.

Aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG)
Als onderdeel van je vrijwilligersbeleid
kun je voor vrijwilligers een VOG
aanvragen. In een aantal gevallen
kom je in aanmerking voor gratis VOG’s.
Kijk voor de voorwaarden op
www.gratisvog.nl

•
•
•

•

Wanneer vinden wij iets gewenst
of grensoverschrijdend gedrag?
Wat doe je als vrijwilliger als je je
zorgen maakt?
Welke rol hebben Veilig Thuis,
CJG Breda, GGD West-Brabant en
RADAR richting jouw organisatie
en/of jou als vrijwilliger?
Hoe maak je ‘gewenst en
grensoverschrijdend gedrag’
onderdeel van het aannamebeleid
voor vrijwilligers en wat zouden
preventieve maatregelen kunnen
zijn?

Meer informatie?
Neem contact met ons op via:
advies@mooiwerkbreda.nl

Maak er ook een punt van in Breda!
Breda Actief geeft gratis advies over
bijvoorbeeld:
•
Opzetten van duurzaam preventief
beleid op het gebied van sociale
veiligheid.
•
Het organiseren van een informatiebijeenkomst en werving van
de vertrouwenscontactpersoon.
•
Het opstellen/bijstellen van het
aannamebeleid voor vrijwilligers,
gedragsregels en de procedure
rondom VOG.
•
Verbinden aan de juiste professionals, zoals Veilig Thuis, CJG Breda,
GGD West-Brabant en RADAR.

