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Inleiding 
 
Stichting Opkikker vindt het belangrijk aandacht te besteden aan een integere manier van 
werken die past bij onze kernwaarden. Vandaar dit integriteitsbeleid waarin we de 
gedragsregels vastleggen die ons helpen om te doen wat we zeggen. Veel van de afspraken 
in dit document lijken vanzelfsprekend en alle afspraken zijn eerder in andere documenten 
vastgelegd. Toch vinden we het belangrijk om alle regels en afspraken nu samen te voegen 
in één document. Zo is voor iedereen duidelijk hoe wij als Stichting op een respectvolle 
manier met elkaar en met anderen om gaan. Daarmee creëren we een cultuur waarin 
iedereen zich welkom en prettig kan voelen maar ook veilig genoeg om zich uit te spreken 
wanneer dit niet zo is.  
 
Ons integriteitsbeleid begint met onze Kernwaarden zoals hieronder beschreven. 

Kernwaarden 
 
Stichting Opkikker heeft drie kernwaarden geformuleerd die de  basis vormen van ons 
handelen en ons onderscheidend vermogen, maar ook voor alles wat we zeggen en doen. 
Deze kernwaarden zijn de volgende: 
 
Verbinden geeft kracht  
Samen met onze donateurs, vrijwilligers, sponsors èn ‘onze’ gezinnen vormen we een 
oneindige keten van kracht. Die verbondenheid geeft ons energie en maakt ons dankbaar en 
trots. Wat ons betreft is de keten nooit ‘af’. Zodoende staan we altijd open voor anderen. 
 
Aandacht is oprecht 
Wat ons betreft is er geen groter geluk dan iemand anders gelukkig te maken. Om dat goed 
te kunnen doen, is oprechte aandacht geven essentieel. Wat heeft de ander ècht nodig? 
Daarom hebben we een open blik en luisteren we goed. We oordelen niet, hebben oog voor 
de kleinste details en proberen helder te communiceren.  
 
Doen wat je zegt en zeggen wat je doet 
We streven ernaar om door maatwerk de verwachting alle duizenden gezinnen die we 
jaarlijks helpen driedubbel dwars te overtreffen. Dat vereist dat we betrouwbaar zijn en 
verantwoordelijkheid nemen voor alles wat we doen. Maar ook dat we efficiënt werken en 
effectief met onze middelen en mankracht omgaan. 
 
Uit onze kernwaarden volgt een gedragscode waarin deze waarden worden bekrachtigt.  

Gedragscode 
 
Iedereen die actief is voor Stichting Opkikker onderschrijft wat zij doet en waar wij samen 
voor staan. Het belang van onze gezinnen staat altijd voorop. De hieronder vastgelegde 
afspraken vormen onze algemene gedragscode. Zij geven vorm aan een integere manier van 
handelen.  
 
Respect  
Stichting Opkikker gaat ervan uit dat iedereen met respect behandeld wordt. Medewerkers, 
vrijwilligers, sponsoren, donateurs, de gezinnen en alle anderen die op wat voor manier dan 



ook met ons in aanraking komen. De stichting tolereert geen gedrag dat pest end, agressief, 
discriminerend of (seksueel) intimiderend is. 
 
We behandelen degenen met wie we samenwerken of met wie we te maken krijgen met 
respect, ook als die persoon een andere mening of visie heeft. Ons gedrag en functioneren 
moeten een voorbeeld zijn voor anderen en we moeten elkaar kunnen aanspreken wanneer 
nodig.  
 
We zorgen er bovendien voor dat anderen niet belast worden met ongewenst gedrag en 
niet in hun eigen integriteit worden aangetast. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn: 
fysiek, verbaal of schriftelijk geweld, (seksuele) intimidatie, stalking en discriminatie (naar 
sekse, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, kerkelijke denominatie, kleur of ras). 
Wanneer we ongewenst gedrag signaleren, melden we dit.  
 
Iedereen die, al dan niet vrijwillig voor Stichting Opkikker aan de slag gaat ondertekend het 
protocol: “Gedragscode- en regels” (bijlage 1). Het niet navolgen van de beschreven 
gedragsregels heeft sancties tot gevolg die eveneens beschreven staan in het protocol.  
 
Verantwoordelijk 
Iedereen neemt verantwoordelijkheid voor zijn of haar handelen en kan de keuzes die we in 
ons werk maken verantwoorden. We geven het goede voorbeeld en zijn aanspreekbaar op 
wat we doen en zeggen.  
 
We beseffen ons dat we een voorbeeldfunctie hebben en zijn ons bewust van de 
verantwoordelijkheid die dat met zich mee brengt. Vanzelfsprekend  houden we ons te allen 
tijde aan (wettelijke) voorschriften en regelgeving, maar ook aan algemeen aanvaarde 
gedragsregels. Mogelijke overtredingen worden altijd gemeld.  
 
Werknemers van Stichting Opkikker zijn verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), 
bewijs van goed gedrag, te overleggen aan de werkgever.  
 
We streven ernaar dat activiteiten die we uitvoeren naast ons werk voor stichting Opkikker, 
geen negatieve gevolgen hebben voor stichting Opkikker en/of ons functioneren binnen 
stichting Opkikker. We zijn terughoudend in het accepteren van geschenken en/of 
aanbiedingen. We beseffen dat het accepteren hiervan onze onafhankelijkheid kan 
beïnvloeden of verplichtingen kan scheppen. Om belangenverstrengeling te voorkomen, 
melden we nevenfuncties altijd vooraf. In dit kader is ook de “Richtlijn voorkomen 
belangenverstrengeling” opgesteld.  
 
Professioneel 
We voeren ons werk op een professionele manier uit. Situaties waarin we niet volgens 
professionele normen kunnen werken, stellen we intern aan de orde. 
 
We gaan verantwoord en eerlijk om met middelen van de stichting (geld, goederen, 
omgeving en tijd). We zijn ons ervan bewust dat voor bepaalde (financiële) handelingen het 
vier-ogen principe geldt.  
 
Bij de uitvoering van ons werk zoeken we ondersteuning wanneer we zelf onvoldoende 
deskundig zijn.    
 



Stichting Opkikker maakt gebruik van een internetprotocol “gedragscode Internetgebruik” . 
Deze is van toepassing op alle werknemers. Eenieder ondertekent het protocol 
“Gedragscode Internetgebruik” bij in dienst treden. 
 
Zowel binnen als buiten werktijd beseffen we ons dat we deel uitmaken van een stichting en 
dat wat we doen af kan stralen op de organisatie. Daar handelen we dus ook naar. Ook 
wanneer we niet aan het werk zijn. 
 
Betrouwbaar 
We gebruiken kennis en informatie waarover we uit hoofde van onze functie beschikken 
alleen voor het doel waarvoor we deze hebben verkregen. We hechten grote waarde aan de 
bescherming van data en privacygevoelige informatie en beschermen deze tegen 
onrechtmatige toegang.  
 
Vertrouwelijke gegevens en gesprekken worden niet met anderen gedeeld en/of gevoerd op 
een plek waar de informatie door anderen kan worden in gezien danwel gehoord.  
De Stichting volgt de regels die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 
Wanneer je ongewenst gedrag signaleert of ervaart kun je hierover contact opnemen met 
een vertrouwenspersoon binnen de Stichting.  

Voorzorgsmaatregelen 
 
We vinden het belangrijk om te zorgen dat iedereen onze gedragsregels kent. Daarom 
brengen wij ze onder de aandacht van de mensen die met ons in aanraking komen. Op die 
manier proberen vanaf het begin van de samenwerking duidelijk te zijn over wat wij integer 
handelen vinden. Zo weten mensen wat zij van ons mogen verwachten, maar ook wat wij 
van hen verwachten. Bovendien stellen we iedereen in de gelegenheid ons op regels aan te 
spreken en ons eraan te houden.  
 
Iedereen die bij de Stichting in dienst komt is verplicht  een Verklaring Omtrent gedrag aan 
te leveren. We zijn ons ervan bewust dat deze verklaring geen zekerheid biedt als het gaat 
om toekomstig gedrag, maar als er op grond van het verleden een risico bestaat kunnen we 
dat in ieder geval uitsluiten. 
 
Iedere nieuwe medewerker ontvangt bovendien naast het arbeidscontra ct verschillende 
protocollen ter ondertekening (“Gedragscode- en regels”, “gedragscode Internetgebruik”, 
“richtlijn belangenverstrengeling”) ter ondertekening en een personeelshandboek waarin de 
huisregels worden benoemd. Door de verschillende documenten te bespreken en te laten 
ondertekenen hopen we de waarde die wij er aan hechten te onderstrepen.  
 
In alle aanvullende gedragscodes en protocollen is opgenomen welke sancties het niet 
opvolgen van de afspraken tot gevolg heeft. 
 
Mocht iemand toch ongewenst gedrag signaleren of ervaren is voor melding daarvan een 
meldsysteem ingericht.  
 
 
 



Veilig meldklimaat 
 
We vinden het belangrijk om te zorgen dat iedereen zich vrij voelt om ongewenst of 
ongepast gedrag te melden. Iedere melding kan ons iets leren over hoe we het in de 
toekomst beter kunnen doen. Zo groeien we als organisatie. We kennen een  meldsysteem 
met verschillende kanalen. 
 
Vertrouwenspersoon 
De stichting heeft een vertrouwenspersoon, in principe is dat degene die eerstelijnsopvang 
verzorgd. Voordat je een melding doet kun je ook een gesprek aanvragen met de 
vertrouwenspersoon. Deze zal ieder gesprek vertrouwelijk behandelen en biedt een 
luisterend ook en eventueel advies. 
 
Het management 
Uiteraard zijn de teamleiders en de directeur beschikbaar wanneer iemand melding wil 
maken van een overtreding van de gedragscode(s).  Zij kunnen eventueel de hulp 
inschakelen van het bestuur van de stichting. 
 
Klankbordgroep 
Voor vrijwilligers is daarnaast ook een klankbordgroep beschikbaar.  
 
Van al de hiervoor genoemde partijen mag een ieder die een melding maakt verwachten dat 
hun melding vertrouwelijk wordt behandeld.  

Onderzoek & Maatregelen 
 
Een melding van ongewenst of ongepast gedrag moet schriftelijk worden ingediend en 
wordt te allen tijde zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Er gelden bovendien heldere 
richtlijnen die moeten helpen bij een correcte behandeling.  

1. Eerst en vooral, biedt hulp aan het slachtoffer, luister en beoordeel waar hij of 
zij direct behoefte aan heeft 

2. Onderzoek de melding, wat is er precies gebeurt? Zorg ervoor dat je een 
duidelijk beeld krijgt en informeer de belanghebbenden over de melding 
(identiteit van de melder kan hierbij worden weggelaten)  

3. Bepaal welke sancties er genomen moeten worden 
4. Zorg voor een correcte afhandeling, leg vast wat er is gebeurt, zorg dat alle 

belanghebbenden geïnformeerd worden over de afhandeling en neem indien 
nodig maatregelen om te voorkomen dat één en ander opnieuw kan voorkomen.  

Verantwoording afleggen 
 
Ieder jaar wordt er in het jaarverslag aandacht besteed aan integriteit. Hier leggen we 
verantwoording af over de wijze waarop uitvoering is gegeven aan integriteit en een 
reflectie daarop.  
 
Indien van toepassing worden de meldingen die in dat jaar zijn gedaan opgenomen in het 
jaarverslag. Hierbij wordt in ieder geval het aantal, de aard en de afhandeling vermeld.  
 

 



Bijlage 1                 
Gedragscode en –regels 
 
Gedragscode voor (vrijwillige) medewerkers  
Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige gezinsleden 
aan de activiteiten van de stichting 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. Hierover kunnen nooit 
exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is 
maar goed ook, want voor veel kinderen is nabijheid en lichamelijk contact een voorwaarde 
om te groeien. 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 (vrijwillige) medewerkers 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 bij ons komt werken, als vrijwilliger, 
stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee 
verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.  
 
De gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers:  
1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige 

zich veilig en gerespecteerd voelt.  
2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de 

minderjarige in zijn waardigheid aantast.  
3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan 

functioneel noodzakelijk is.  
4. De begeleider 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 geo orloofd 
en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.  

5. De begeleider 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 begeleider zal tijdens Opkikkerdagen zeer terughoudend en met respect omgaan met 
minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden. In principe is de vrijwilliger 
nimmer alleen met een minderjarige in één ruimte zonder ouders.  

7. De begeleider 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 begeleider 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 personen.  

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

 

 



2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid  
 
Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: Elke vorm van 
seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk 
of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt 
ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding en /of andere handelin -
gen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.  

 
Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel 
grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een 
tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit 
het voor korte of langere tijd 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.  

 
Deze gedragscode is vastgesteld door het bestuur van Stichting Opkikker.  
  
Ondertekening (vrijwillige) medewerker:     
 
Naam: 
 
Datum: 
 
Plaats: 
 
Handtekening:  
 


