
 

    

 

 

Gedragscode V r i jw i l l i ge rs  
 
Als vrijwilliger van de bibliotheek kom je in contact met bezoekers en collega’s. Als bibliotheek 
vinden we een gedragscode voor medewerkers en vrijwilligers van belang om helder te maken welke 
regels wij hanteren in de bibliotheek  
De bibliotheek hanteert één heel duidelijke grens: seksuele handelingen en -contacten tussen 
volwassen medewerkers en minderjarige of anderszins kwetsbare groepen, absoluut ontoelaatbaar 
zijn! 
 
De gedragscode bestaat uit twee delen:  

1. regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving. 
2. de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het 

sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd.  
 
Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. 
Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen. 
 
1. De gedragsregels voor vrijwilligers: 
a. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de ander zich veilig en 

gerespecteerd voelt. 
b. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de ander te bejegenen op een wijze die hem of haar in zijn 

waardigheid aantast. 
c. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven ander dan functioneel noodzakelijk is. 
d. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte 

van de ander. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties zijn onder geen 
beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

e. De vrijwilliger mag de ander niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke 
verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. 

f. De vrijwilliger heeft de plicht de minderjarige of anderszins kwetsbare groep naar vermogen te 
beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend 
gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige of 
anderszins kwetsbare groep is betrokken, wordt nageleefd. 

g. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en 
bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te 
maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen persoon; C. Plaza preventiemedewerker 

h. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn. 

i. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid 
van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest 
van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het 

bestuur aangewezen persoon. 
 
2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met kwetsbare groepen en 
sanctiebeleid 
Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met kwetsbare groepen verstaan wij: Elke vorm van 
seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of 
onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; 
en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, begeleider-cliënt, 
medewerker-leerling, leidinggevende- ondergeschikte e.d.); en/of andere handelingen of 
gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. 
Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend 
gedrag, kunnen worden gesanctioneerd door een procedure waarin hoor en wederhoor zal 
plaatsvinden. De sancties bestaan uit bijv. het uitsluiten van (vrijwilligers)werk. In het geval van een 
beroepskracht kan het leiden tot een formele berisping en/of tot ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met kwetsbare groepen waarvan 
het vermoeden bestaat dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie 
worden gemeld. 
 



 

    

 

 

Deze gedragscode is vastgesteld door het bestuur Bibliotheek Hengelo-HvT-Oldenzaal 
 
 
Ondertekening Bestuur Bibliotheek Hengelo, HvT en Oldenzaal 
       

René Siteur 

Directeur Bibliotheek Hengelo en Hof van Twente 

 
Postbus 846 • 7550 AV Hengelo • Beursstraat 34 • 7551 HV Hengelo 

T: 06 30 40 56 02  

r.siteur@bibliotheekhengelo.nl  

 

De Bibliotheek maakt je rijker! 

www.bibliotheekhengelo.nl • facebook.com/biebhengelo  

www.hofbibliotheek.nl • facebook.com/biebhofvantwente 
 

 
 
Ondertekening vrijwilliger; 
 
……………………………………………………… 
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