
Gedragscode voor begeleiders van minderjarigen 
 

Landschapsbeheer Friesland verwacht van iedereen die voor ons werkt of deelneemt aan een van 
onze activiteiten, dat hij/zij zich houdt aan de volgende Omgangsregels: 
 

Omgangsregels: 
o We accepteren en respecteren anderen zoals ze zijn.  
o We laten anderen in hun waarde en houden rekening met de grenzen die iemand aangeeft.  
o We geven elkaar positieve aandacht.  
o We helpen elkaar om onze grenzen te bewaken. 
o We spreken de ander aan als we zien dat hij/zij deze Omgangsregels schendt. 

 
Als begeleider van minderjarigen hebt u een grote verantwoordelijkheid. Naast inhoudelijke taken, 
bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw pupillen, in fysieke en psychologische zin. Om te 
waarborgen dat begeleiders weten wat er van hen verwacht wordt, vragen wij hen om deze 
Gedragscode te tekenen. Met het tekenen ervan verklaart u deze te kennen en volgens de 
Gedragscode te zullen handelen.  
 
1. Ik doe mijn best om een sfeer te scheppen waarbinnen mijn pupillen zich veilig en gerespecteerd 

voelen. 
2. Ik houd mij aan de Omgangsregels van Landschapsbeheer Friesland en geef zelf het goede 

voorbeeld. 
3. Ik zie erop toe dat mijn pupillen zich aan de Omgangsregels houden. Zo nodig spreek ik hen 

hierop aan. 
4. Ik dring niet verder door in het privéleven van de pupillen dan functioneel noodzakelijk is. 
5. Ik accepteer of verstrek geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn. 
6. Ik onthoud me van elke vorm van seksuele toenadering tot minderjarigen, in verbale, non-

verbale, digitale of fysieke zin; ik weet dat dit onder geen beding geoorloofd is en gezien wordt 
als seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

7. Ik ben ervan op de hoogte dat het Wetboek van Strafrecht iedere vorm van seksuele toenadering 
tot kinderen onder de 18 jaar, strafbaar stelt. 

8. Ik accepteer dat Landschapsbeheer Friesland maatregelen tegen mij kan nemen als ik me 
schuldig maak aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, of als ik de Omgangsregels schend. 

 
Deze Gedragscode is in november 2016 vastgesteld door de directie van Landschapsbeheer Friesland. 

Voor akkoord  medewerker/vrijwilliger   Voor akkoord Landschapsbeheer Friesland 
 
 
 
Naam:         Naam:   
Datum:       Datum:  


