
 

 

Gedragscode voor de reisbegeleiding van Nivon reizen 

 
1. Bestuur en werkgroep nemen de privacywetgeving Algemene Verordening 

Gegevensbescherming, (AVG) in acht, en gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke 

gegevens van deelnemers en begeleiders, ook bij het opruimen van archieven en 

dossiers.  

  

2. Deelnemers en begeleiders kunnen gebruik maken van de klachtenprocedure, deze is 

te vinden op de website van het Nivon; www.nivon.nl 

 

Grenzen in het contact tussen vrijwilligers en (jeugdige) gasten zijn niet eenduidig. Het 

ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte 

aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te 

worden. Ook volwassenen zijn heel verschillend. Hierover kunnen dus nooit precies 

grenzen worden afgesproken die voor alle gasten en in alle situaties gelden.   

Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en 

contacten tussen begeleiders en deelnemers absoluut ontoelaatbaar zijn.  

Wanneer je bij Nivon een reis begeleidt, als vrijwilliger, stagiair, vragen wij je deze 

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

tegen de gedragscode in zult handelen.  

 

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de gast 

zich veilig en gerespecteerd voelt.  

2. De begeleider onthoudt zich ervan de deelnemer/gast te bejegenen op een wijze 

die zijn/haar waardigheid aantast.  

3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de deelnemer/gast 

dan functioneel noodzakelijk is.   

4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van grensoverschrijdend gedrag ten 

opzichte van de deelnemer/gast en het team. 

5. De begeleider mag de deelnemer/gast/teamgenoot niet op zodanige wijze 

aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als grensoverschrijdend 

ervaren kan worden.  

6. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, vakantieweken zeer terughoudend en 

met respect omgaan met deelnemers/gasten en medeteamleden. 

7.  De begeleider heeft de plicht deelnemers/gasten/teamleden naar vermogen te 

beschermen tegen vormen grensoverschrijdend gedrag. 

8.  Als de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze 

gedragscode, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het 

bestuur aangewezen personen.  

9. 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 begeleider 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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Plaats en datum ondertekening: 

 

Naam begeleider                : 

 

 

Ondertekening begeleider  : 

 


