Veiligheid
Bij scoutinggroep de Derde Utrechtse Groep (DUG) vinden we het belangrijk dat leden
binnen een sociaal en fysiek veilige omgeving leuke en uitdagende scoutingactiviteiten
kunnen doen. Er zijn binnen de groep verschillende zaken geregeld om de veiligheid te
waarborgen.

Wat is sociale veiligheid?
Sociale veiligheid binnen de DUG betekent dat leden beschermd worden tegen
grensoverschrijdend gedrag binnen onze groep. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan
we het overschrijden van normen (gedragscode van Scouting Nederland) en de wet. Samen
met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden.
Bewustwording en preventie dragen bij aan een sociaal veilige omgeving.

Aanstellingsbeleid
Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de
wensen van onze organisatie, voeren wij altijd eerst een intakegesprekken (conform
Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland). Gaat iemand als vrijwilliger aan de slag
dan vragen we meteen een VOG aan, daarover hieronder meer. De eerste drie maanden
fungeren als proefperiode. In die proefperiode besteden we aandacht aan de inhoud van de
functie en de gedragscode.
Van elke vrijwilliger die bij een speltak leiding wordt, verwachten we dat die zich gaat
ontwikkelen tot gekwalificeerde leiding. Functieprofielen en cursussen zijn beschikbaar via de
Scouting Academy: https://www.scouting.nl/scouting-academy . In overleg met een
praktijkbegeleider wordt gekeken wat er nodig is om aan deze kwalificatie te voldoen.
Uiteindelijk zal de praktijkcoach in samenspraak met de praktijkbegeleider de certificering
verzorgen.
We streven er bij de DUG naar dat nieuwe vrijwilligers dit traject volgen in het jaar dat ze 18
worden of als ze hun eerste jaar als leiding erop hebben zitten.

Verklaring Omtrent het Gedrag
Wie denkt aan scouting, denkt aan spel, plezier en uitdaging. Hierbij hoort geen
grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van
de maatregelen die de DUG getroffen heeft om binnen onze groep een veilige omgeving te
bieden. Het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden
om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden of
vrijwilligers te weren en/of uit te schrijven.

Gedragscode
De gedragscode van Scouting Nederland geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen.
Deze code moet door iedereen die een functie binnen de DUG vervult worden onderschreven.
Je kunt de gedragscode via deze volgende link downloaden,
http://derdeutrechtsegroep.nl/dug/wp-content/uploads/2020/07/Gedragscode.pdf . Alle
vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk gewezen op deze gedragscode.

Overleg
Binnen de DUG is er om de twee maanden overleg tussen de teamleiders, waarbij ook een
praktijkbegeleider aanwezig is. In dit overleg bespreken de teamleiders hoe het in hun speltak
gaat.
Verder hebben we elke vier maanden een stafoverleg met alle leiding en tijdens deze
overleggen kunnen onderwerpen zoals grensoverschrijdend gedrag besproken en behandeld
worden. Dit doen we dan bijvoorbeeld in de vorm van stellingen met discussies.
Het belang elkaar tegen te komen en te informeren over speltakken zorgt ook voor preventie.

Vertrouwenspersoon
De DUG wil een veilige omgeving zijn voor jeugdleden én vrijwilligers. Maar als je het
gevoel hebt dat iets níet pluis is en je dat in vertrouwen wilt bespreken, dan kun je naar de
vertrouwenspersoon. Dat is iemand met wie je in vertrouwen over twijfels kan praten en aan
wie je vragen kan voorleggen. De vertrouwenspersoon behandelt elke melding, klein of groot,
ernstig of minder ernstig. Een vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Dat
betekent hij of zij alleen informatie doorgeeft als degene die hulp vraagt of een melding doet,
dat goed vindt. Een uitzondering geldt als er strafbare feiten zijn gepleegd: dan is een
vertrouwenspersoon volgens de wet verplicht om dit bij de politie te melden.
Als je een melding wil maken: bewaar om te beginnen de rust, schrijf de feiten op (wat is er
wanneer gebeurd? Wat heeft de melder gezien? Wie zei wat? etc.) en noteer de vragen die je
hierover hebt. Stuur dit in een mail aan: vertrouwenspersoondug@gmail.com of bel met 0628961304.
Mocht je liever een nog anoniemer persoon van Scouting Nederland spreken, neem dan voor
informatie en advies contact op met de afdeling sociale veiligheid van Scouting Nederland of
met de bereikbaarheidsdienst. Afdeling sociale veiligheid: inveiligehanden@scouting.nl,
socialeveiligheid@scouting.nl of telefoon: 033-496 09 11 (bij calamiteiten dag en nacht
bereikbaar).

Roken en alcoholgebruik
Tijdens de opkomsten van de Bevers, Welpen, Verkenners en Rowans wordt er niet
gedronken en niet gerookt. Binnen de Oase geldt een rookverbod. Voor ons volledige beleid
op het gebied van roken en alcoholgebruik verwijzen we naar onze huisregels.

