Inleiding
In dit document worden de gedragsafspraken alsmede afspraken over het gebruik van (sociale)
media en de website vastgelegd voor Scouting Rheijnewoud.
Sociale Veiligheid
Scouting biedt een veilige en leerzame speelomgeving voor jeugd en jongeren. Scouting Rheijnewoud
heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om het blijvend garanderen van deze veilige omgeving.
Dat begint met duidelijke en gecommuniceerde normen en waarden en de handhaving daarvan. Ook
digitaal.
Gedragscode (aangenomen door Landelijke Raad van Scouting Nederland; deze is gericht op de
leiding)
1.De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig
en gerespecteerd voelt.
2. De vrijwilliger gaat zo om met een jeugdlid dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast.
3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel
noodzakelijk is.
4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten
opzichte van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen
vrijwilliger en jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden
beschouwd als seksueel misbruik.
5. De vrijwilliger raakt het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar
redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
6. De vrijwilliger gaat tijdens kampen en activiteiten met respect om met jeugdleden en de
ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals slaapzalen, tenten, omkleedruimten, douches etc.
7. De vrijwilliger beschermt het jeugdlid naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige
behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door
iedereen die bij het jeugdlid is betrokken, wordt nageleefd.
8. Als de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze
gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te
maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
9. De vrijwilliger 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 bepaald gedrag zal de vrijwilliger in de geest van de gedragscode
handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur
aangewezen persoon.
Verantwoordelijkheid bij gebruik social media
Het gedrag op social media moet net als gedrag in dagelijkse omstandigheden aansluiten bij de
normen en waarden. Hoofdregel: het gedrag van vrijwilligers van Scouting Rheijnewoud op social
media wijkt niet af van wat in de Scoutinggroep gebruikelijk is. Dont’s zijn bijvoorbeeld foto’s en
filmpjes in beschonken toestand, tweets die eindigen met XXX en te populair taalgebruik en
schuttingtaal.
Afspraken eigendom social media kanalen
Social media zijn prachtig kanalen om te communiceren over Scouting. Met de groep spreken we af
dat alle kanalen aangemaakt door leden van de groep, automatisch eigendom worden van en
daarmee toebehoren aan de vereniging. Bij het beëindigen van het lidmaatschap wordt het account

overgedragen aan de vereniging. Ten alle tijden is het bestuur van Scouting Rheijnewoud bekend met
wie de (mede-)beheerder van het social media kanaal is en eventuele wachtwoorden zijn tevens
bekend bij het groepsbestuur.

Richtlijnen gebruik media door Scouting Rheijnewoud
1. Vrijwilligers kunnen kennis en andere waardevolle informatie delen op eigen accounts, mits
die informatie niet vertrouwelijk is en de Scoutinggroep niet schaadt.
2. De groep ondersteunt de open dialoog en de uitwisseling van ideeën en het delen van
kennis. Dit gebeurt op persoonlijke titel. Bij onderwerpen die van doen hebben met de
Scoutinggroep, vermeld je hierbij je functie binnen de groep en de naam van de groep
(namens de groep publiceren).
3. Vrijwilligers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud die ze publiceren op sociale
media of andere media kanalen. Zij zijn zich bewust dat wat zij publiceren, voor langere tijd
openbaar zal worden, met de eventuele gevolgen voor hun privacy.
4. Vrijwilligers die zich op een website of social media-kanaal anders dan die van de groep uiten
over iets dat te maken heeft met de groep, maken kenbaar vanuit welke titel zij publiceren,
eventueel aangevuld met een ‘disclaimer’ waarin staat dat, in geval van een persoonlijk
standpunt, dit niet overeen hoeft te komen met dat van de organisatie (m.n. bij blogs).
5. Vrijwilligers respecteren het beeld-, auteurs- en citaatrecht.
6. Vrijwilligers publiceren niet ongevraagd vertrouwelijke of andere groepsgebonden
informatie. Hiervoor raadplegen zij het groepsbestuur.
7. Vrijwilligers mogen geen vertrouwelijke en/of schadelijke informatie verstrekken over leden
en de groep.
8. Reageer open en transparant op berichten, vragen en opmerkingen. Blijf feitelijk en eerlijk.
9. Ga niet in discussie met ouders en jeugdleden (voer de discussie in een gesprek tijdens de
opkomst).
10. Vrijwilligers mogen actief zijn op social media, zolang het spelprogramma en de opkomsten
daar niet onder lijden. Binnen de groep worden hierover afspraken gemaakt.
11. Als je actief bent op social media uit naam van de groep, zorg je ervoor dat het profiel en de
inhoud in overeenstemming is met hoe we ons als groep willen presenteren.
12. Probeer de eerste te zijn om je eigen fouten te corrigeren, zonder eerdere berichten te
wijzigen of te verwijderen. Vermeld daarbij dat jij degene bent die het bericht wijzigt.
13. Leidinggevenden, bestuurders en andere vrijwilligers van de groep zijn zich bewust van het
feit dat alle leden kunnen lezen wat zij schrijven en moeten zodoende nagaan of zij op
persoonlijke titel kunnen publiceren.
14. Bij de geringste twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met Scouting is het
verstandig contact te zoeken met je teamleider of iemand van het bestuur. Overleg.
Uiteindelijk is het helemaal je eigen verantwoordelijkheid wat je post of publiceert. Het kan
echter geen kwaad advies in te winnen.
15. De Scoutinggroep zorgt ook digitaal voor een veilige (speel)omgeving voor jeugdleden en
vrijwilligers en communiceert met leden over hoe zij dit doet.
16. De Scoutinggroep legt vast welke maatregelen zij neemt bij digitale overtredingen van
vrijwilligers, jeugdleden en ouders en communiceert dit met deze doelgroepen.
17. Onze Scoutinggroep is actief op de volgende social media-kanalen: Facebook, Youtube en
Instagram.

18. Van alle minderjarige leden is toestemming gevraagd aan de ouders voor het plaatsen van
beeldmateriaal. Dit wordt gerespecteerd.
19. De geplaatste berichten op social media worden gecontroleerd door de beheerders.
Mochten deze niet voldoen aan het protocol, dan wordt de verantwoordelijke persoon
aangesproken en dient deze het bericht te rectificeren dan wel te verwijderen. Mocht dit
niet gebeuren dan volgen er consequenties in overleg met het bestuur.
Hierbij kan iemand geblokkeerd of geweerd worden van het mediakanaal.
20. Mochten bovenstaande afspraken door beheerders of door leden niet worden nageleefd,
dan worden zij persoonlijk daarop aangesproken en wordt dat gemeld aan het bestuur.
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