
Gedragsprotocol  
 
Stichting Prikkelz werkt met kinderen. Misbruik van kinderen, in welke vorm dan ook, wil de 
Stichting voorkomen. Om deze reden is het belangrijk dat er alleen met geschikte vrijwilligers 
wordt gewerkt. Het bestuur heeft daarom besloten een profielschets en een gedragsprotocol 
te hanteren. 

 
Dit protocol is gebaseerd op de rechten van het kind, Wetboek van Strafrecht art 249, en de 

waarden van de Stichting Prikkelz. Daar waar de term jongeren wordt gehanteerd bedoelen 

wij alle minderjarigen van 0-18 jaar 

1. Jongeren worden bij Prikkelz gelijkwaardig behandeld. Er vindt geen 

voorkeursbehandeling plaats. Discriminatie is verboden.  

2. Vrijwilligers behandelen jongeren met respect. Intimidatie, pesten, roddelen en 

schelden worden niet getolereerd. Insinuaties en ongewenste vragen over het privé-

leven van het kind evenmin.  

3. Vrijwilligers geven jongeren de ruimte om zich te ontwikkelen, zij luisteren naar de 

kinderen en reiken desgewenst ideeën aan. 

4. Vrijwilligers leggen zoveel mogelijk de nadruk op de kwaliteiten van de jongeren. 

Complimenten geven is belangrijk.  

5. Vrijwilligers zijn geen hulpverleners en stellen zich niet als zodanig op naar ouders en 

jongeren.  

6. Vrijwilligers zien toe op de veiligheid van jongeren. De veiligheid van de jongere is 

altijd primair.  

7. Seksuele handelingen van welke aard dan ook en intieme relaties van vrijwilligers 

met minderjarigen zijn verboden. Bij vaststelling van een vergrijp wordt gehandeld 

conform het meldprotocol seksueel misbruik . 

8. De vrijwilliger heeft de plicht om de jongere naar vermogen te beschermen tegen elke 

vorm van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik door derden. Bij 

vermoedens moet worden gehandeld conform het meldprotocol . 

9. Vrijwilligers zien toe op de gezondheid van de jongeren. Alcoholgebruik, roken en 

drugs zijn niet toegestaan voor jongeren. Vrijwilligers roken en drinken niet in het 

bijzijn van jongeren. Bij jongeren wordt het roken en drinken zoveel mogelijk 

ontmoedigd. Drugsgebruik is verboden. Gezonde voeding wordt zoveel mogelijk 

aangemoedigd en aangeboden. Vrijwilligers met een EHBO diploma bieden in geval 

van nood eerste hulp. 

10. Fysiek geweld wordt niet getolereerd. Noch van vrijwilligers noch van jongeren. 

Wapens zijn verboden. Vrijwilligers melden wapenbezit en fysiek geweld aan de 

coördinator. 

11. Vrijwilligers geven geen adresgegevens van zichzelf door aan jongere en zijn ouders.  

12. Vrijwilligers en jongeren ontmoeten elkaar op een neutrale plek, of bij de jongere 

(gezin) thuis. In één op één contacten tussen vrijwilliger en jongere is het niet 

toegestaan dat jongeren bij vrijwilligers thuis komen. . Bij hoge uitzondering mag de 

jongere bij de vrijwilliger thuis komen. Voorwaarden zijn dan: vooraf toestemming van 

de ouders, zorgvuldig screenen van de vrijwilliger en controle van de coördinator. 

Logeren en douchen zijn nimmer toegestaan, noch bij de vrijwilliger, noch bij het kind 

thuis.  



13. Het is niet toegestaan dat een volwassene en een minderjarige samen in een 

afgesloten ruimte verblijven (minimaal 2 volwassenen).  

14. Vrijwilligers bezoeken jongeren nooit onaangekondigd thuis.  

15. Vrijwilligers mengen zich niet in conflicten tussen ouders. Vrijwilligers blijven neutraal. 

Zij kiezen geen partij. Het belang van het kind staat centraal. 

16. Vrijwilligers geven geen informatie over het kind/de jongere door aan derden.  

17. Bij vermoedens van kindermishandeling neemt de vrijwilliger direct contact op met de 

coördinator, die handelt conform het protocol signalering kindermishandeling (zie 

bijlage 12, pag. 58)  

18. De omgang tussen vrijwilligers en jongeren wordt regelmatig geëvalueerd. Conflicten 

worden opgelost in overleg met vrijwilligers en coördinator. 

19. 19 Vrijwilligers gaan op een respectvolle manier om met de omgeving (natuur en 

milieu) en vragen dat ook van de kinderen/jongeren. 

20. 20 Vrijwilligers lenen geen geld aan en van jongeren en accepteren en geven geen 

cadeaus. Trakteren is toegestaan  

21. 21 In gevallen waarin de gedragscode niet voorziet, of bij twijfel, beslist het bestuur of 

een door het bestuur aangewezen persoon. Overtreding van deze code kan leiden tot 

tucht- of klachtenprocedure en kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben.  
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