GEDRAGSCODE CHILD PROTECTION
Naam
Adres
Postcode & woonplaats

………………………………………………………...…………………………………………………..
………………………………………………………...…………………………………………………..
………………………………………………………...…………………………………………………..

Algemeen
Deze code geldt voor alle medewerkers van Woord en Daad, leden van de Raad van Bestuur, leden van
de Raad van toezicht en verder alle personen die namens of via Woord en Daad op reis gaan.
Ik verklaar akkoord te zijn met de volgende gedragsregels zoals Woord en Daad die heeft opgesteld in
het kader van ‘Child Protection Policy’.
1. Vanuit de missie en visie en kernwaarden van Woord en Daad behartig ik het respect en de
waardigheid van ieder kind, ongeacht zijn of haar nationaliteit, geslacht, leeftijd, religie,
handicap.
2. Ik zal respect tonen voor kinderen, families en gemeenschappen die ik ontmoet.
3. Ik moedig maatregelen aan die gericht zijn op de waardigheid en waardering van kinderen en
die kinderen verantwoordelijkheid aanleren.
4. Ik zal nooit een kind beschamen of vernederen.
5. Ik zal geen opgepaste taal gebruiken, kinderen nooit pijn doen (emotioneel, psychisch of
lichamelijk) en geen lichamelijk of seksuele relatie met hen aangaan.
6. Ik zal nooit kinderen verbaal emotioneel, seksueel of lichamelijk misbruiken.
7. Ik zal geen kinderen en/of jongeren aanraken, kussen of omhelzen op een ongepast of
cultureel ongewone manier. Ik vermijd flirten, onwelkome vleiende taal of veelbetekende
opmerkingen richting kinderen of jongeren.
8. Ik zal situaties vermijden waarin ik alleen ben met een kind of met een kind reis.
9. Ik zal nooit een kind meenemen naar mijn accommodatie.
10. Ik zal geen foto’s maken en/of publiceren van ondervoede of (half) naakte kinderen.
11. Ik accepteer de consequenties die een overtreding van deze gedragscode tot gevolg heeft.
12. Ik accepteer dat ik bij bezoek aan mijn sponsorkind, naast deze code ook de gedragscode m.b.t.
sponsorbezoek adoptie kind dien te ondertekenen, ondanks dat sommige artikelen in beide
documenten hetzelfde zijn.
-

-

Bij het niet naleven van de bovengenoemde gedragsregels zijn voor medewerkers van Woord
en Daad de sancties van toepassing zoals die zijn opgenomen in het integriteitsbeleid van
Woord en Daad, paragraaf 3.3.6.1
Voor hen die namens of via Woord en Daad reizen is de Raad van Bestuur bevoegd tot het
nemen van elke maatregel die nodig is indien bovenstaande regels niet worden nageleefd, zoals
aangifte bij politie etc.

Ondertekening
Aldus overeengekomen getekend te Gorinchem/<plaatsnaam> op <datum>:

Werkgever,
R.F. Molenaar MSc

Werknemer,
<Voorletter + naam>
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Integriteitsbeleid Woord en Daad paragraaf 3.3.6

