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Omgangsvormen Stichting Giving Back 
 

1. Algemeen 
 
Deze regeling heeft als doel iedere scholier/student en iedere vrijwilliger die participeert (de participant) 
in een van de programma’s van Giving Back (GB) een middel te verschaffen om een voor hem/haar 
ongewenste situatie ten aanzien van ongewenste omgangsvormen te beëindigen. Tevens wordt met deze 
regeling beoogd willekeur en/of een onzorgvuldige behandeling op dit terrein binnen GB te voorkomen. 
Daarnaast geeft deze regeling weer op welke wijze advies van een vertrouwenspersoon kan worden 
verkregen. 
 

2. Begripsbepalingen 
 
In deze regeling wordt met de volgende begrippen bedoeld: 
 

(a) seksuele intimidatie: een vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een 
seksuele connotatie dat zowel opzettelijk als onopzettelijk kan zijn, en dat door degene 
die hiermee geconfronteerd wordt als onaangenaam wordt ervaren; 

(b) agressie en geweld: voorvallen waarbij de participant psychisch of fysiek wordt 
lastiggevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband 
houden met het programma of plaatsvinden in de thuissituatie; 

(c) pesten: alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter, waarbij de 
participant niet meer in staat is zich te verdedigen; 

(d) discriminatie: het maken van ongeoorloofd onderscheid en/of het ongelijk behandelen en 
achterstellen van de participant, opzettelijk of onopzettelijk, op grond van  ras, geslacht, 
seksuele geaardheid, politieke overtuiging, godsdienst, levensovertuiging, handicap of 
chronische ziekte, burgerlijke staat, leeftijd of nationaliteit. 

(e) radicalisering: een proces van vervreemding dat nauw samenhangt met een persoonlijke 
zoektocht naar identiteit, waarbij de participant het risico loopt verstrikt te raken in 
opvattingen en handelingen die niet stroken met de democratische rechtsorde. 

(f) criminalisering: een proces in de richting van strafbaar gedrag van de participant, familie 
en/of naasten. 

 
Bovenstaand gedrag wordt op geen enkele wijze getolereerd. Elke individu die zich schuldig maakt aan 
bovenstaand gedrag zal hiervan de consequenties moeten dragen.  
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3. Rol, taken, bevoegdheden vertrouwenspersonen 
 

3.1 GB heeft vijf vertrouwenspersonen, één voor het studentenprogramma en vier voor het 
scholierenprogramma. Vertrouwenspersonen vervangen elkaar bij afwezigheid. De 
vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk en maken geen deel uit van een stadscommissie (SC), de 
Giving Back Student Community (GBSC) of het bestuur van GB. Betrokkenheid bij de Stichting, 
bijvoorbeeld door een eerder mentorschap, is wel gewenst. 

3.2 Vertrouwenspersonen fungeren als klankbord voor de SC’s en mentoren in geval van 
onduidelijkheden over omgang met de scholieren/studenten of indien er sprake is van een 
vermoeden  van ongewenst gedrag jegens of door de scholieren/studenten. 
Vertrouwenspersonen functioneren tevens als klankbord voor de scholieren/studenten indien zij 
een vorm van ongewenst gedrag ervaren zoals omschreven onder 2.  

3.3 Vertrouwenspersonen verlenen eerste opvang, begeleiden, dienen van advies en verwijzen zo 
nodig door naar professionele hulpverlening. Zij winnen eventueel inlichtingen in die noodzakelijk 
zijn voor waarheidsvinding. Zij adviseren Melders/Klagers, zijn behulpzaam bij eventueel verder te 
nemen stappen en staan Klager gedurende de gehele klachtenperiode bij. Zij verlenen zo nodig 
nazorg. 

3.4 In geval van een formele klacht wordt een klachtencommissie samengesteld. Deze commissie 
bestaat uit drie van de vijf vertrouwenspersonen die niet bij de melding/klacht betrokken zijn 
(geweest). Op basis van expertise en beschikbaarheid stelt de directeur van GB de commissie 
samen. 

3.5 Vertrouwenspersonen houden een anonieme registratie van meldingen en klachten bij, terzake 
waarvan jaarlijks door de vertrouwenspersonen gezamenlijk en geanonimiseerd zal worden 
gerapporteerd aan de directie. Deze registratie wordt ter kennis gebracht aan het Bestuur. 

3.6 De vertrouwenspersonen geven gevraagd en ongevraagd advies aan de directie en het bestuur 
van GB. Zo kunnen vertrouwenspersonen indien zij aanwijzingen hebben voor ongewenst gedrag, 
zonder dat er concrete feiten liggen dit kenbaar maken aan de directie van GB, echter zonder de 
nadrukkelijke toestemming van betrokkene worden hierbij geen namen genoemd. Indien nodig – 
dit ter beoordeling van de directie van GB -  is de voorzitter van het bestuur van GB op de hoogte 
van vorengenoemde aanwijzingen. Hij informeert de rest van het bestuur op een ‘need to know’ 
basis.  

3.7 De vertrouwenspersonen nemen bij hun werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in 
acht. De vertrouwenspersonen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat hen in het kader 
van hun werkzaamheden als vertrouwenspersoon ter oren is gekomen en dat wat degene die is 
geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen kan schaden. Slechts met toestemming van de 
betrokkene kan hiervan worden afgeweken. Deze toestemming is niet nodig voor overleg tussen 
de vertrouwenspersonen onderling, met andere woorden indien gewenst moeten 
vertrouwenspersonen onderling kunnen "sparren". In uitzonderlijke gevallen waar de reputatie 
van GB in het geding is kan geheimhouding doelmatig worden geschonden door het informeren 
van de directie en de voorzitter van het bestuur van GB. 
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Bijlage bij Regeling ongewenste omgangsvormen Stichting Giving Back: Andere in dit verband relevante 
zaken 
 
 
Communicatie 
De diverse regelingen en protocollen van  Stichting Giving Back  worden per mail aan/ met alle 
betrokkenen bekend gemaakt/ gedeeld en worden tevens op de website van Giving Back gepubliceerd. 
Tevens zal GB er zorg voor dragen dat de volgende documenten “Klachtenprocedure”, “Gedragsregels 
mentoring”, “Omgansvormen” op de website worden gepubliceerd. Naast deze formele stukken is er ook 
een korte presentatie beschikbaar voor SC’s en vertrouwenspersonen die op een overzichtelijke wijze aan 
de hand van stroomdiagrammen aanreikt hoe te handelen in bepaalde omstandigheden. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen minderjarige en meerderjarige participanten en tevens is het onderscheid 
gemaakt tussen incidenten in de privésfeer en direct aan GB gerelateerde incidenten. 
 
De diverse regelingen en protocollen van  Stichting Giving Back dienen op hoofdlijnen, in welke vorm dan 
ook, te worden opgenomen in de jaarlijkse presentaties voor geselecteerde mentoren. Bovendien dienen 
de scholieren/studenten op de hoogte te worden gesteld van alle bovengenoemde documenten.  
 
 
Meldplicht en aangifteplicht 
De wet verplicht vrijwilligers van GB om de directie/het bestuur van GB, onmiddellijk te informeren als zij 
- op welke manier dan ook - informatie krijgen over een mogelijk zedenmisdrijf, gepleegd door een 
andere vrijwilliger jegens een minderjarige of aan zorg toevertrouwde scholier/student. De vrijwilliger is 
ervoor verantwoordelijk dat de informatie onmiddellijk de directie/het bestuur van GB bereikt. Meldt een 
vrijwilliger dergelijke informatie niet, dan kan hij/zijn worden aangesproken op het verzaken van zijn 
plichten als vrijwilliger. 
De wettelijke aangifteplicht en meldplicht is beperkt tot seksueel misbruik van scholieren/studenten die 
op het moment van het misbruik jonger dan achttien jaar zijn. Dit omdat alle seksuele handelingen tussen 
volwassenen en minderjarigen strafbaar zijn. Voor verdere verduidelijking en verdieping verwijzen wij 
naar de wetsartikelen 240 t/m 242 d van wetboek van strafrecht. Vrijwillige seksuele handelingen tussen 
meerderjarigen, zijn niet strafbaar. Het moge echter duidelijk zijn dat het Bestuur van GB seksuele 
handelingen tussen mentoren en meerderjarige scholieren/studenten ongewenst vindt, gezien de 
vertrouwensrelatie die bestaat tussen mentor en scholier/student. Indien een seksuele relatie mocht 
ontstaan tussen een mentor en scholier/student dan dient het mentortraject te worden ontbonden. 
Bij onvrijwillige seksuele handelingen worden meerderjarigen in staat geacht zelf de afweging te maken 
om aangifte te doen. Uiteraard kunnen zij voor begeleiding of advies een beroep doen op onze 
vertrouwenspersonen.  
 
De vertrouwenspersoon en meldplicht  
De vertrouwenspersoon heeft geen meldplicht bij een vermoeden van strafbare feiten. Hij/zij dient de 
klager wel te wijzen op de mogelijkheid van het doen van aangifte bij politie of justitie. Desgewenst 
verleent de vertrouwenspersoon bijstand bij het doen van aangifte. Daarnaast kan de 
vertrouwenspersoon de klager en diens ouders uitnodigen om de directie/ het bestuur van GB te 
informeren.  
 
Aangifteplicht voor het bevoegd gezag 
In de wet is vastgelegd welke procedure de directie/bestuur van GB moet volgen als het op enigerlei wijze 
informatie krijgt over een vermeend zedendelict, gepleegd door een vrijwilliger van GB jegens een 
minderjarige scholier/student (vermoeden van een strafbaar feit). 
In alle gevallen verplicht de wet het bevoegd gezag om onmiddellijk in overleg te treden. Dit overleg heeft 
tot doel om een antwoord te vinden op de vraag of er een redelijk vermoeden is van een strafbaar feit. 
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Onder het begrip redelijk vermoeden wordt verstaan dat elk redelijk denkend persoon tot eenzelfde 
oordeel zou komen als hij kennis had van dezelfde feiten en omstandigheden. 
Is de conclusie van het overleg dat er sprake is van een redelijk vermoeden, dan doet het bevoegd gezag 
direct aangifte bij politie of justitie. Vooraf stelt het bevoegd gezag de aangeklaagde en de ouders van de 
klager op de hoogte. Mogelijke bedenkingen van betrokken ouders en scholieren/studenten ontslaat het 
bevoegd gezag niet van de verplichting tot het doen van aangifte. De wet stelt in dit geval het algemeen 
belang boven dat van individuele betrokkenen. Voorop staat dat een herhaling van het seksueel misbruik 
wordt voorkomen.  
 
 
Hulpverlening 
 
Veilig Thuis 
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (voorheen Advies-en 
Meldpunt Kindermishandeling). Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders 
terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te 
maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt 
ondersteuning, ook aan professionals. Telefoonnummer 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar) 
www.vooreenveiligthuis.nl 
 
Slachtofferhulp Nederland 
Slachtoffers van ongewenst gedrag hebben vaak te maken met gevoelens van schaamte en houden 
daarom de ervaring voor zichzelf. Toch kan het belangrijk zijn om er met iemand over te praten die je 
vertrouwt. Slachtofferhulp Nederland is er voor: 

• slachtoffers; 

• familie en kennissen;  

• getuigen. 
Er zijn veel hulpverlenende instanties die je bij deze problematiek kunnen helpen. Voor de eerste 
hulpverlening kun je terecht bij Slachtofferhulp Nederland of het Algemeen Maatschappelijk Werk. Met 
psychische klachten kun je terecht bij de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). 
Slachtofferhulp Nederland kan je gratis informeren over de mogelijkheden in je omgeving. 
Telefoonnummer: 0900-0101. www.slachtofferhulp.nl 
 
Korrelatie 
Als landelijke organisatie is Korrelatie voor iedereen beschikbaar voor hulpverlening (ook online) en 
advies op het terrein van zorg en welzijn. Telefoonnummer 0900-1450. www.korrelatie.nl 
 
Vertrouwensartsen van de scholen 
Elke GB school heeft toegang tot vertrouwensartsen. Hier kan op advies van een vertrouwenspersoon 
en/of de klachtencommissie gebruik van worden gemaakt. 
 
MMA: Meld Misdaad Anoniem.  
Het MMA is de meld-lijn waar mensen anoniem informatie kunnen geven over ernstige misdaad, 
fraudezaken of schendingen van integriteit. MMA is een vangnet voor mensen om een bijdrage te leveren 
aan de veiligheid in hun eigen omgeving. Het is dé plek waar anonimiteit wordt gewaarborgd. Anonieme 
meldingen worden er getoetst en doorgezet naar de bevoegde instanties zoals de politie en andere 
opsporingsdiensten. Zij kunnen hiermee een onderzoek starten of de melding kan bijdragen aan een 
lopend onderzoek. Telefoonnummer 0800-7000. 
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Bureau Jeugdzorg 
Bureau Jeugdzorg is de centrale toegang tot de jeugdzorg. Deze instantie verzorgt de indicatie voor hulp 
aan minderjarigen en hun ouders. Voor contactgegevens zie internet: www.jeugdzorgnederland.nl 
 
Regio Amsterdam:  
Altra - voor jeugd en opvoedhulp en speciaal onderwijs in Amsterdam en omstreken.  
E-mail: aanmeldpunt@altra.nl  
Tel: 06-11759999  
 
Regio Utrecht 
Youké – Noord-Holland / Midden-Nederland / Gelderland 
start@youke.nl 
088 170 5000 
 
Regio Den Haag 
Jeugdformaat 
088 352 00 00 of  
info@jeugdformaat.nl.  
 
Regio Rotterdam 
Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Rijnmond 
010 - 20 10 110 
 
 

http://www.jeugdzorgnederland.nl/

