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Beleid Kindveiligheid - voor deelnemers / medewerker GwG
Omdat wij het welzijn en de veiligheid van kinderen en jongeren belangrijk vinden, willen
we je op de hoogte stellen dat wij een Beleid Kindveiligheid hebben. (Een kind is een
persoon onder de 18 jaar.)
Daarom vragen we je de volgende richtlijnen te lezen en dit document te ondertekenen
en met je aanmelding op te sturen. In het geval dat je dit beleid niet kan of wil
ondertekenen, neem dan a.u.b. contact met ons op via telefoon of e-mail voordat je deze
aanmelding opstuurt. info@elisahoeve.nl onderwerp: kindveiligheid
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Richtlijnen:
1.
Het is zonder toestemming van de ouders niet toegestaan alleen met een kind te zijn
op een plek waar anderen je niet kunnen zien. Vraag altijd toestemming aan de ouders
voordat je hun kind meeneemt waar zij het kind niet kunnen zien; zorg ervoor dat ouders
weten waar je bent met hun kind.
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de ouders in contact te zijn (een privérelatie op te bouwen) met een kind door middel van sociale media, zoals, Skype, MSN,
Facebook, Instagram, enz.
2.
Handel onmiddellijk wanneer je ziet dat een kind gevaar loopt of iets gevaarlijks
van plan is. En meld deze situatie aan één van onze medewerkers.
3.
Geef andermans kinderen geen straf. Breng een medewerker op de hoogte wanneer
je denkt dat correctie nodig zou kunnen zijn. Zij zullen dit dan aan de ouders doorgeven.
4.
Geef kinderen tot en met 12 jaar geen eten of drinken zonder toestemming van de
ouders (dit in verband met mogelijke allergieën).
Korte verklaring
Ik verklaar dat:

ik me zal houden aan het Beleid Kindveiligheid

ik geen seksuele gevoelens heb naar kinderen onder de 16 jaar

ik toestemming geef dat deze verklaring bewaard word voor het doel van het Beleid
Kindveiligheid.
Ik begrijp dat, indien er een klacht van kindermisbruik tegen mij wordt ingediend, de
aanklacht grondig zal worden onderzocht in samenwerking met de lokale overheid.
Volledige naam: ___________________________________Handtekening: _____________
Datum _______________
Indien je deze verklaring niet naar waarheid kunt of wilt ondertekenen kun je je
aanmelding nog niet afronden. Er zal dan eerst een gesprek met jou plaatsvinden. Pas
daarna kun je eventueel je aanmelding afronden.

