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Sociale veiligheid 
We vinden het binnen Scouting Nederland en binnen onze groep belangrijk dat leden binnen een sociaal 
veilige omgeving leuke en uitdagende scoutingactiviteiten kunnen doen. Dit betekent dat leden zich 
beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder 
grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals 
bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc. Scouting Nederland werkt actief aan 
de bescherming van haar leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn 
belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving. 
 
Gedragscode 
Door de Landelijke Raad van Scouting Nederland is een gedragscode ten aanzien van 
grensoverschrijdend gedrag vastgesteld. Hier staat in wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen 
vrijwilligers en jeugdleden. Alle leden en vrijwilligers van Scouting Nederland worden geacht kennis te 
hebben van deze gedragscode en hiernaar te handelen. 
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/veiligheid/sociale-veiligheid/310-gedragscode 
Daarnaast is er ook een protocol opgesteld over hoe gehandeld moet worden bij een vermoeden van 
grensoverschrijdend gedrag. De stappen die genomen moeten worden zoals het vormen van een 
tweemansschap, de meldplicht bij Scouting Nederland en op non-actief stellen van de beschuldigde. 
https://www.scouting.nl/downloads/themas-en-projecten/projecten/continuiteit-groepen/toolkit-
besturen/avond-2-structuur-organiseren/achtergronden-structuur/3684-protocol-ongewenst-gedrag-3  
 
Vertrouwenspersoon 
Zijn er zaken waarover je kunt of wilt praten met de directe (bege)leiding, dan hebben we binnen onze 
groep ook een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon is iemand met wie je in vertrouwen over 
twijfels kan praten en aan wie je vragen kan voorleggen. De vertrouwenspersoon heeft als doel dat de 
hulpzoeker van grensoverschrijdend gedrag zich ondersteund weet in eventuele vervolgstappen. De 
vertrouwenspersoon neemt een onafhankelijke positie in binnen onze groep. 
Onze vertrouwenspersoon zijn we op dit moment aan het aanstellen. Meer informatie hierover volgt.  
 
Vrijwilliger worden  
Binnen onze groep zijn we ook altijd op zoek naar vrijwilligers. Een vereniging kun je niet draaiend 
houden zonder deze fantastische mensen. Ben jij enthousiast, geef je goed leiding en vind je het leuk om 
kinderen en jongeren te begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling? Of heb je misschien bestuurlijke 
kwaliteiten die je wilt inzetten? Dan zijn wij op zoek naar jou, laat van je horen! 
We zullen dan eerst samen in gesprek gaan over waar jouw voorkeuren en interesses liggen, is dit in 
wekelijks gave opkomsten voor kinderen organiseren, is dat een ondersteunende functie of is dat op 
bestuurlijk vlak. Dit gesprek zullen we met iemand vanuit het bestuur en een van de stafleden doen. 
Daarbij vinden we het belangrijk dat er een wederzijdse klik is. Voor alle stafleden en vrijwilligers zullen 
we dan een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aanvragen en indien je al lid bent geweest van een andere 
scoutinggroep, kan er gevraagd worden naar referenties. Daarbij wordt iedereen ook aangemeld als lid 
van Scouting Nederland.    
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