Omgangsregels
Stichting Duurzaam Landgoed Keukenhof met de werknaam NME de Groene Bol vindt afspraken
over de manier van omgaan met elkaar belangrijk omdat iedereen zich prettig en veilig moet
kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt.
Dit betekent dat wij in onze stichting en op onze bijeenkomsten alle vormen van ongelijkwaardige
behandeling zoals pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel)
intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.
Wij vragen van alle medewerkers, kinderen, hun ouders, leerkrachten of andere bezoekers, dat zij
meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen
kunnen we in regels verwoorden. Dat zouden er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen
dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.
Omgangs- en gedragsregels
Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee.
Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
Ik berokken de ander geen schade.
Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
Ik negeer de ander niet.
Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
Ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet.
Ik raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk
leven of uiterlijk.
• Ik vraag hem/haar te stoppen als iemand mij hindert of lastig valt. Als dat niet helpt vraag ik een
ander om hulp.
• Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet
aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur of een vertrouwenspersoon.
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Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Voor al onze vrijwilligers en medewerkers wordt een VOG aangevraagd. Bij een VOG aanvraag
onderzoekt het Ministerie van Veiligheid en Justitie of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd
die een risico vormen voor zijn werk in de vrijwilligersorganisatie. Als een vrijwilliger geen VOG
kan overhandigen, kan hij/zij niet binnen onze stichting werken. Al onze vrijwilligers hebben een
geldige VOG. Om de vier jaar wordt de VOG opnieuw aangevraagd.

Ons aanstellingsbeleid
Vrijwilligers worden aangenomen middels een gesprek met de coördinator of een lid van het
bestuur waarin motivatie en ervaring met het werken met kinderen besproken worden. Wanneer
het gesprek positief is wordt er een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd en worden de
gedragscode en omgangsregels ondertekend.
Vertrouwenspersoon
Stichting Duurzaam Landgoed Keukenhof ‘NME de Groene Bol’ heeft een vertrouwenspersoon
waar iedereen met vragen en twijfels terecht kan. Dit is Rita Kleijhorst, per mail bereikbaar op
nummer 0618121240.

