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Wat is sociale veiligheid? 
Scouting Nederland vindt het belangrijk dat (jeugd)leden binnen een sociaal veilige 
omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.  
Waterscouting De Oude Tip sluit zich hier volledig bij aan. Sociale veiligheid binnen onze 
Waterscoutinggroep betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen 
grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag 
verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Bewustwording en 
preventie zijn van belang en dragen bij aan een sociaal veilige omgeving. 
 
 
Gedragscode 
Scouting Nederland vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor haar jeugdleden en 
vrijwilligers belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode. 
Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden. De 
gedragscode geeft dus grenzen aan in het contact met minderjarigen.  
Waterscouting De Oude Tip sluit zich hierbij aan en wij maken gebruik van de gedragscode 
van Scouting Nederland*. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, 
gewezen op deze gedragscode. 
*https://www.scouting.nl/ondersteuning/veiligheid-en-gezondheid/sociale-veiligheid 
 
 
Verklaring Omtrent het Gedrag 
Wie denkt aan kinderen, jongeren en (water)scouting, denkt direct aan spel, plezier en een 
uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een 
verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting 
Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te 
bieden. Daarnaast besteedt Scouting Nederland aandacht aan het onderwerp in trainingen 
en beschikt Scouting Nederland over een Protocol grensoverschrijdend gedrag. 
De VOG is niet het wondermiddel om grensoverschrijdend gedrag binnen Scouting te 
voorkomen, maar zorgt er wel voor dat personen die eerder in de fout zijn gegaan met 
kinderen en daardoor bij justitie bekend zijn, niet bij Scouting aan de slag kunnen. 
Scouting Nederland heeft het aanvragen van een VOG voor álle vrijwilligers verplicht gesteld. 
Waterscouting De Oude Tip volgt dit en we zullen zsm een VOG aanvragen bij de start van 
nieuwe vrijwilligers. De VOG’s worden geregistreerd in Scouting Online en zullen gemiddeld 
1x per 3 jaar opnieuw aangevraagd moeten worden.  
 
 
Vertrouwenspersoon 
Een vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel van een sociaal veilige groep. Soms 
krijgt een Scoutinggroep toch te maken met grensoverschrijdend gedrag, intimidatie, pesten, 
agressie, geweld, discriminatie of een ongeluk of sterfgeval. Het bestuur zal dit zeker mee 
proberen te bewaken, maar de vertrouwenspersoon kan in deze situaties van toegevoegde 
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waarde zijn vanwege zijn/haar onafhankelijke rol. Het is een persoon waarmee vrijwilligers, 
jeugdleden of ouders in vertrouwen kunnen praten over een concreet voorval, maar ook 
over een onderbuikgevoel en twijfels.  
De vertrouwenspersoon heeft dan ook als doel dat de hulpvrager zich ondersteund weet in 
eventuele vervolgstappen. Hij/zij is toegankelijk, luistert, staat naast iemand, denkt mee, 
signaleert en verwijst zo nodig. Binnen Waterscouting De Oude Tip hebben wij 2 
vertrouwenspersonen, ze zijn bereikbaar per mail. 
michael.maissan@waterscoutingdeoudetip.nl 
chris.v.d.plas@waterscoutingdeoudetip.nl 
 
Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen 
met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen 
adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de 
hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen 
indien nodig door naar de juiste instanties. Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken 
(na kantoortijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail: 
inveiligehanden@scouting.nl 
socialeveiligheid@scouting.nl 
 
Meer informatie over het landelijk opvangteam is te lezen op: 
https://www.scouting.nl/ondersteuning/veiligheid-en-gezondheid/sociale-veiligheid/informatie-en-
advies  
 
 
Aanstellingsbeleid 
Waterscouting De Oude Tip vindt het belangrijk dat de wensen en verwachtingen van 
(nieuwe) vrijwilliger(s) passen bij de wensen van onze vereniging. In een 
kennismakingsgesprek dat we voeren, zullen deze wensen en verwachtingen over en weer 
bespreekbaar gemaakt worden. We zullen uitleg over onze vereniging geven met daarbij 
onze regels, normen en waarden. We volgen het Huishoudelijk reglement van Scouting 
Nederland, waarin is afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In 
die proefperiode gaan we inhoudelijk op de functie in, de gedragscode, het Huishoudelijk 
reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als 
mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie.  
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