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Stichting DAG MET EEN LACH   

Kernwaarden 

 

 

Inleiding: 

Door de doelstelling DAG MET EEN LACH, zijnde het verzorgen van vermaak en vertier voor ernstig zieke 

kinderen, is het van groot belang dat iedereen die bij onze stichting betrokken is op de hoogte is van 

onze kernwaarden en gedragscode. In dit document maken we kenbaar welke kernwaarden onze 

stichting heeft en hoe we hier mee om dienen te gaan.  

 

Kernwaarden: 

Respect: we behandelen elkaar met respect en geven eenieder de ruimte om zichzelf te zijn. We hoeven 

het niet met elkaar eens te zijn, maar we laten iedereen in zijn/haar waarde. We erkennen en 

accepteren dat we van elkaar kunnen en zullen verschillen. We discrimineren niet en laten ons niet 

leiden voor vooroordelen of stigma’s. 

Plezier en geluk: de doelstelling van onze stichting is om kinderen, die zich in een moeilijke fase van hun 

leven bevinden, een dag vol vertier en plezier aan te bieden. Er bestaat zeer waarschijnlijk niets mooiers 

dan geluk met elkaar te delen. We zorgen er te allen tijde voor dat we positiviteit en gastvrijheid 

uitstralen naar onze gasten. 

Verantwoordelijk: we gaan verantwoord met elkaar om. We hebben een voorbeeldfunctie en we houden 

ons altijd aan de geldende wet- en regelgeving. We zorgen ervoor dat onze gasten zich veilig kunnen 

voelen. We spreken elkaar erop aan als we menen dat er een kernwaarde in het gedrang komt. 

 

Vertrouwenspersoon: 

DAG MET EEN LACH heeft een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is er voor de eerste opvang 

van kinderen, gezinnen en vrijwilligers (“de melder”) die te maken krijgen met ongewenste 

omgangsvormen in welke vorm dan ook. Ongewenst gedrag kan zich in vele vormen voordoen (fysiek, 

verbaal, virtueel) en het is belangrijk te weten dat de melder in alle gevallen hiervoor de 

vertrouwenspersoon kan benaderen. 

De vertrouwenspersoon steunt en begeleidt de melder in het zoeken naar mogelijke oplossingen en 

geeft informatie en advies. De melder bepaalt uiteindelijk zelf welke stappen hij of zij neemt om de 

situatie te veranderen.  De vertrouwenspersoon is geen mediator en heeft ook geen arbitraire functie, 

maar biedt een luisterend oor daar waar dat nodig is. 

De vertrouwenspersoon deelt alleen dan de inhoud van een gesprek met het bestuur, als dit door de 

melder nadrukkelijk gevraagd wordt. In alle andere gevallen is de gedeelde informatie strikt 
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vertrouwelijk. Onze vertrouwenspersoon is:  Jannet Doorn - Zuidwijk en zij is bereikbaar via dmel-

vertrouwenspersoon@outlook.com  

 

Gedragscode: 

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en deelnemers aan de activiteiten van de 

stichting zijn niet eenduidig. De ene deelnemer vindt een aai over de bol prettig, een ander kind vindt 

het niet prettig om te worden aangeraakt. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken 

die voor alle deelnemers en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de 

grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die 

bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn. Daarom hebben wij als stichting voor al onze vrijwilligers een 

gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, 

transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de 

organisatie wordt gevoerd. Wanneer je je bij ons als vrijwilliger aanmeldt, vragen wij je deze 

gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de 

gedragscode zult handelen. 

De gedragsregels voor vrijwilligers: 

1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich 

veilig en gerespecteerd voelt. 

2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de minderjarig te bejegenen op een wijze die de minderjarige 

in zijn waardigheid aantast. 

3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel 

noodzakelijk is. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van een ouder te vragen om 

persoonlijke gegevens zoals telefoonnummer, social media profiel, e-mail adres etc. 

4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte 

van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen 

begeleider en minderjarige tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd 

als seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

5. De vrijwilliger mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar 

redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. 

6. De vrijwilliger zal tijdens evenementen zeer terughoudend en met respect omgaan met 

minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich eventueel. 

7. De vrijwilliger heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van 

ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien 

dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd. 

8. Indien de vrijwilliger een gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode 

en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te 

maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen vertrouwenspersoon. 

9. Zorg ervoor dat je nooit alleen bent met kinderen, maar dat er altijd andere volwassenen in je 

directe omgeving zijn. Als je alleen met een kind in de auto zit tijdens een rit zorg er dan voor dat 

er altijd een tweede auto in de directe buurt is. 

10. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn. 

11. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid 

van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest 

van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het 

bestuur aangewezen vertrouwenspersoon. 
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Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid: 

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: enige vorm van ongewenst verbaal, non-

verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de 

waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, 

beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd en/of andere handelingen of 

gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. 

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend 

gedrag, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal 

plaatsvinden. 

De sancties bestaan uit het tijdelijk of definitief uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door 

persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. 

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze 

vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld. 

 

Afleggen van verantwoording: 

Ieder jaar legt het bestuur verantwoording af middels de publicatie van de jaarcijfers, opgenomen in het 

jaarverslag. Dit verslag is openbaar en wordt op onze website gepubliceerd. Dit verslag zal vóór 1 april 

van het nieuwe jaar beschikbaar worden gesteld aan alle vrijwilligers en donateurs. Het bestuur is altijd 

bereikbaar (per e-mail) voor verdere uitleg en de beantwoording van vragen. 

Deze gedragscode is op 28 februari 2022 vastgesteld door het bestuur van Stichting DAG MET EEN LACH.  

 

Voor akkoord: 

 

Vrijwilliger      Bestuur DAG MET EEN LACH 

Naam:       Naam: 

 

Datum:       Datum: 

 

Handtekening:      Handtekening: 

 

 


