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Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en bewoners aan de activiteiten van De Wijde Wereld 

(DWW) zijn niet eenduidig. De ene bewoner wil even knuffelen bij een ontmoeting, de ander heeft 

behoefte aan een aai over de bol, maar weer een ander vindt het juist niet prettig om aangeraakt te 

worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle bewoners en in alle 

situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele of seksueel 

getinte handelingen en contacten tussen bewoners en vrijwilligers absoluut ontoelaatbaar zijn. 

Daarom hebben we voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld 1. De gedragscode bestaat 

uit twee delen: regels die bijdragen aan een veilige omgeving voor bewoners en vrijwilligers en de 

omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wanneer u bij ons komt werken als 

vrijwilliger, vragen wij u deze gedragsregels te ondertekenen. Hiermee verklaart u de gedragscode te 

kennen en volgens de gedragscode te zullen handelen. 

1. De gedragsregels voor vrijwilligers 

a. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de bewoner 

zich veilig en gerespecteerd voelt. 

b. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de bewoner te bejegenen op een wijze die 

hem/haar in zijn waardigheid aantast. 

c. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de bewoner dan 

functioneel noodzakelijk is. 

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

opzichte van de bewoner. 

e. De vrijwilliger zal zich altijd zeer terughoudend en met respect omgaan met de 

bewoners en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals een kleedkamer. 

f. De vrijwilliger heeft de plicht de bewoner naar vermogen te beschermen tegen 

vormen van ongelijkwaardige behandeling door anderen. 

g. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze 

gedragscode is hij/zij verplicht hiervan melding te maken bij het bestuur. 

h. Ook indien de bewoner het initiatief neemt tot een vorm van seksuele benadering, is 

het de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger om hieraan een grens te stellen en 

deze te bewaken. 

 

2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag 

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan we elke vorm van seksueel gedrag of seksuele 

toenadering in verbale, nonverbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, en plaatsvindt binnen 

een ongelijke machtsverhouding. 

 

 

 

 

 

1  Voor medewerkers bij De Wijde Wereld geldt een gedragscode zoals gebruikelijk bij ’s Heeren Loo. 


