
 

Preventief beleid Vereniging Scouting 
Limmen 
 
 
Met de onderstaande drie acties maken wij onze organisatie, 
vereniging Scouting Limmen, zo veilig mogelijk. Op de website In 
veilige handen vindt je hierover nog meer  informatie die voornamelijk is toegeschreven op 
het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De informatie gebruiken we 
echter ook bij het voorkomen van ander grensoverschrijdend gedrag.  
Sociale veiligheid en de rol van VOG’s zijn van belang in ons vrijwilligerswerk. Mede door het 
uitvoeren van deze 3 acties komen we als vereniging in aanmerking voor de regeling gratis 
VOG – www.gratisvog.nl  
 

 
1. Gedragscode 
In de gedragscode (zie bijlage Gedragscode – Scouting Limmen versie 2) staan richtlijnen 
voor de omgang tussen vrijwilligers en kwetsbare mensen. De regels geven aan waar de 
grenzen liggen in het contact. Het gaat om een formeel document dat ondertekend wordt 
door de vrijwilligers. Ondertekende gedragsregels kunnen, in geval van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag, helpen in een juridisch (strafrechtelijk of tuchtrechtelijk) traject.  
De gedragscode is een onderdeel van het Huishoudelijk Reglement Scouting Limmen. 
 

 
2. Aannamebeleid 
Als vereniging Scouting Limmen vinden wij het belangrijk dat we onze vrijwilligers zorgvuldig 
selecteren. Een doordacht en kritisch aannamebeleid kan problemen voorkomen. 
Het aannamebeleid van Scouting Limmen bestaat uit de volgende elementen: 

1. Een online overzicht van openstaande vacatures voor vrijwilligers 
(www.scoutinglimmen.nl) 

2. Beschrijvingen van functies en taken (zie beschrijving functieomschrijvingen 
(www.scoutinglimmen.nl) 

3. Kandidaat vrijwilliger maakt zich kenbaar via info@scoutinglimmen.nl  
4. Kandidaat vrijwilliger krijgt het document “Aan de slag als leiding – Scouting Limmen” 

toegestuurd en leest deze voorafgaand aan het intakegesprek. 
5. Een intakegesprek met kandidaat vrijwilliger door praktijkbegeleider en lid 

leidingteam 
6. Indien nodig een matchingsgesprek met het hele leidingteam 
7. De verplichting een VOG te overhandigen – aanvraag via regeling gratisvog. 
8. begeleiding van nieuwe vrijwilliger door de praktijkbegeleider 

 
De rol van praktijkbegeleider binnen de vereniging Scouting Limmen wordt momenteel 
vervuld door Mariska Glorie (bereikbaar via info@scoutinglimmen.nl) 
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3. Vertrouwenscontactpersoon 
Bij de vertrouwenscontactpersoon kunnen onze vrijwilligers, 
minderjarige en meerderjarige leden, ouder(s)/verzorger(s) en 
externen terecht met hun vermoedens of kennis 
van grensoverschrijdend gedrag.  
 
De vertrouwenscontactpersoon is erg belangrijk om het melden van 
(vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag makkelijker te maken.  
Ook voor degene die wordt beschuldigd van ongewenst gedrag is een 
vertrouwenscontactpersoon belangrijk.  
 

Algemene taakomschrijving 

De VCP is contactfunctionaris binnen de vereniging, betreffende grensoverschrijdend 

gedrag. Taken van de VCP:  

 

Eerste opvang:  

De VCP is er voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst 

gedrag en hier met iemand over willen spreken. De VCP:  

• laat de klager het verhaal vertellen, maar is alert op zijn/haar taak bespreekt 
mogelijke doorverwijzingen  

• informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van het 
klachtenreglement van de landelijke organisatie 

• houdt registratie bij  
 

Doorverwijzen:  

De VCP verwijst klager, beschuldigde of vereniging door naar een klachtcommissie van de 

landelijke organisatie, advocaat, politie en/of andere hulpverleners.  

 

Preventieactiviteiten:  

De VCP:  

• profileert zich binnen de eigen organisatie, zorgt ervoor dat iedereen binnen de 
organisatie op de hoogte is van het bestaan van de VCP en ziet erop toe dat de 
gedragsregels van de organisatie worden nageleefd  

• houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie 
en sanctionering van grensoverschrijdend gedrag binnen het vrijwilligerswerk  

• geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan 
worden ontwikkeld tegen grensoverschrijdend gedrag. Hiervoor kan de website 
www.inveiligehanden.nl als leidraad worden gebruikt. 

De vertrouwenscontactpersoon binnen vereniging Scouting Limmen is Carla Settels. Carla is 
al vele jaren bij de vereniging betrokken, maar staat ook op voldoende professionele afstand 
om deze rol goed te kunnen vervullen. Je kunt met Carla in contact komen door haar 
telefoonnummer of mailadres op te vragen via info@scoutinglimmen.nl 
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