
Jeugdleden/ouders Open & divers
Ik ben mij bewust van mijn 
voorbeeldfunctie voor de kinderen.

In elke speltak is er ruimte voor een 
aantal leden met een beperking.

Bij ons in de groep betrekken we 
ook jeugdleden bij het maken van 
afspraken over sociale veiligheid.

Alle teams binnen onze groep 
bestaan uit zowel vrouwen als 
mannen.

Wij gaan met ouders en kind in 
gesprek als er (trans)gendervragen 
zijn.

Bij onze groep hebben we geen 
traditionele taakverdeling, ook 
mannen doen de afwas en vrouwen 
hakken hout.

Wij spreken ouders/verzorgers aan 
op ongewenst gedrag.

Minimaal één toilet in ons gebouw is 
genderinclusief.

Tijdens ons kamp is er de 
mogelijkheid om gescheiden te 
slapen.

Binnen onze groep is het prima als 
twee jongens of twee meiden verliefd 
op elkaar zijn.

Om een goed contact te hebben met 
onze jeugdleden zijn we bevriend 
met ze op social media.

Alle thuissituaties vinden wij normaal 
(bijvoorbeeld: een gezin met twee 
papa’s, drie-ouder-gezinnen, etc.).

Als een jongen aangeeft dat hij 
eigenlijk een meisje is (transgender) 
en bij de meiden wil meedraaien is 
dat geen probleem (en vice versa).

Elk kind is welkom, ongeacht 
bijvoorbeeld huidskleur, religie, 
gender, sociale- of lichamelijke 
beperkingen.

Tijdens ons kamp is er de 
mogelijkheid om gescheiden te 
douchen.

Ons gebouw en terrein zijn 
toegankelijk voor mensen in een 
rolstoel.

Als een beperking van een jeugdlid 
te ingewikkeld is om te begeleiden, 
wordt dit eerlijk met de ouders/
verzorgers besproken.

Binnen onze groep kan je veilig uit 
de kast komen. Wij respecteren 
iedereen om wie die is en geven 
elkaar de ruimte om daar open over 
te praten.

Wij hanteren het vierogenprincipe.

Pesten
Er wordt bij ons niet gepest, 
gescholden of gediscrimineerd.

Bij ons in de groep herkennen we het 
verschil tussen plagen en pesten.

Bij ons in de groep worden wij 
getraind op omgaan met pestgedrag.

Binnen onze groep hebben wij een 
pestprotocol.

Wij weten hoe te handelen bij pesten.

Als er pestgedrag voorkomt, dan 
lossen wij dat op.

Als mijn medeleiding iemand 
aanspreekt op pestgedrag, dan kijk ik 
de andere kant op.

Wij hebben binnen onze 
groep onbeperkte vrijheid van 
meningsuiting.

Wij signaleren pesten altijd.

Als ik gepest wordt, kan ik de juiste 
persoon vinden om dat bij aan te 
geven.

Er is kennis over en aandacht voor 
online pesten binnen onze groep.

Als ouders/verzorgers aangeven dat 
hun kind gepest wordt binnen de 
groep, dan nemen wij dat serieus.
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Team & groep Spel
Wij leven als groep de gedragscode 
van Scouting Nederland na.

Al onze activiteiten zijn leuk voor 
meiden en jongens.

Het verschil tussen de gedragscode 
en de omgangsregels is duidelijk.

In onze groep knutselen we ook met 
glitters en lopen we een modeshow.

Wij maken als groep onze eigen 
omgangsregels en bespreken deze 
jaarlijks.

Wij doen activiteiten die het 
bewustzijn over sociale veiligheid 
vergroten.

Binnen onze groep is een 
vertrouwenspersoon actief.

In ons programma houden we 
rekening met genderdiversiteit.

Een nieuw lid van buitenaf voelt zich 
binnen onze groep snel welkom.

Tijdens ons kamp hebben wij een 
gemengd (bege)leidingteam.

De omgangsregels gelden zowel 
voor de jeugdleden als voor de 
vrijwilligers.

Bij ons in de groep is er aandacht 
voor het verschil tussen plagen en 
pesten.

Bij ons in de groep kan en mag 
iedereen alles zeggen.

Wij spreken onze jeugdleden aan op 
hun taalgebruik, ook op social media.

Bij ons in de groep mag je je gevoel 
laten zien en uitspreken.

Onze activiteiten dragen bij aan een 
positieve sfeer in de speltakken.

Wij spreken elkaar aan als iemand 
zich niet aan de gedragscode 
van Scouting Nederland of onze 
omgangsregels houdt.

Bij ons is er kennis over 
grensoverschrijdens gedrag en we 
weten hoe we moeten handelen 
mocht het toch voorkomen.

Bij ons in de groep hebben alle 
vrijwilligers een geldige Verklaring 
Omtrent het Gedrag (VOG).

Bij nieuwe vrijwilligers wordt er vanuit 
het bestuur een referentiecheck 
gedaan.

In onze groep draagt en voelt 
iedereen verantwoordelijkheid voor 
een sociaal veilige sfeer.

Wij weten wat sociale veiligheid 
betekent en hebben het er regelmatig 
over.

Ons team is veilig genoeg om 
vervelende situaties bespreekbaar te 
maken.
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