
Gedragscode 
JNM, Jongeren in de Natuur

Beste lezer,
De JNM is een natuurorganisatie voor en door de leden. Dit houdt in dat wij met
jongere vrijwilligers werken om al onze activiteiten en evenementen te organiseren.
Bij de JNM creëren we graag een plek voor iedereen die binnen onze leeftijdsgrens
valt en heeft iedereen de optie om zich in te zetten waar diegene dat graag wil. Samen
de natuur in, leren en plezier hebben is waar wij voor staan. We staan echter ook stil
bij het feit dat we werken met een zogenoemde diverse kwetsbare groep. 
Wij willen samen streven naar het behouden van een veilige omgeving voor onze
deelnemers en de vrijwilligers. Daarom hebben wij een gedragscode opgesteld, met
gedragsregels die vaststellen hoe wij met elkaar omgaan. De regels gelden voor al
onze leden.   

Wat is een gedragscode?
“Een gedragscode is een expliciete beschrijving van de normen en waarden voor het
gedrag van bepaalde beroepen of specifieke toestanden in het optreden van
organisaties. Het is een vorm van zelfregulering. Een gedragscode kan over veel meer
specifieke zaken gaan dan een beroepscode. De beroepscode richt zich er vooral op,
hoe een beroep dient te worden uitgevoerd.”  – Wikipedia 

Betrokkenen en vermelde partijen in dit document
In de gedragscode spreken we van een aantal verschillende betrokkenen. Dit komt
omdat we een vrijwilligersorganisatie zijn voor en door jongeren, met veel opties om
je als individu in te zetten voor de vereniging. Dit betekent dat we geen duidelijke
afscheidingen hebben en rollen kunnen veranderen, aanvankelijk van de situatie, het
evenement en het jaar.

 
We spreken van De JNM – Hierbij hebben we het over de gehele vereniging en haar
leden. 
We spreken van het Dagelijks Bestuur (DB) – Dit is de groep mensen, tussen de drie en
twaalf personen, die zijn ingeslagen tijdens een Algemene Leden Vergadering (ALV) en
er voor zorgen dat de vereniging blijft functioneren naar behoren. 
We spreken van Vrijwilligers – Een of meerdere personen die functioneren in een
team, commissie of werkgroep. Onder commissie valt ook de KampCommissie (KC), de
groep mensen die een organisatorische rol vervult tijdens een kamp.
We spreken van Deelnemers – Dit zijn de mensen die op de verschillende activiteiten
en evenementen op dat moment alleen aanwezig zijn als deelnemende leden. Ze
kunnen minderjarig en meerderjarig zijn. 
We spreken van Leden – Wanneer we verwijzen naar alle aanwezigen die vallen onder
de eerder genoemde categorieën, zoals Dagelijks bestuur, Vrijwilligers en Deelnemers. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Beschrijving
https://nl.wikipedia.org/wiki/Normen_en_waarden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gedrag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beroep
https://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zelfregulering_(bestuur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beroepscode


Agressie, geweld en seksuele intimidatie:

Alcohol en drugs

Roken

Social media

Fysieke veiligheid

Omgang van eigendommen en diefstal

Respecteren van grenzen: 

Onderwerpen toegelicht

Deze regels gaan over veiligheid van iedereen die betrokken is bij onze evenementen
of andere activiteiten. We hebben duidelijke grenzen wat betreft het schaden van
anderen en zullen daar ook naar optreden wanneer nodig. 

Het gebruik van alcohol en drugs kan leiden tot gevaarlijke situaties. We leggen
duidelijk vast wat er getolereerd wordt door alle betrokkenen, wat wij hanteren en
wat de wet ons voorschrijft.

Het roken van sigaretten, andere tabaksproducten en het gebruik van e-sigaretten en
vapes heeft een speciaal kopje in onze gedragscode. Wij willen niemand aanmoedigen
tot het gebruik van tabak of andere nicotinehoudende stoffen. Daarom wordt er
alleen gerookt buiten zicht, op aangewezen plekken, en na vermelding bij het KC. 

Ondanks dat wij veel buiten zijn speelt social media bij de JNM ook een rol. Deze
regels gaan over hoe wij ons gedragen online in verband met onze leden en de
vereniging. 

Binnen en buiten onze kamp-bubbel wordt er rekening gehouden met het verkeer, de
regels en de algehele fysieke veiligheid voor jezelf en je omgeving. 

Op kamp en andere evenementen wordt er vaak gebruikt gemaakt van materiaal dat
van de JNM is, of van iemand zelf. We gaan met respect om met eigendommen van
anderen en de omgeving waar we ons in verkeren.

Een veilige en fijne ervaring creëer je samen. Daarom letten wij goed op het bewaren
van grenzen van onszelf en die van anderen. 



De leden van de JNM dienen zich te onthouden van elke vorm van fysiek of
mentaal geweld jegens een ander lid, of namens de JNM jegens een ander persoon
of organisatie.
Bij vertoon van agressie dient een lid te worden verwijderd van de activiteit.

De leden onthouden zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten
opzichte van een minderjarig lid. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties
tussen meerderjarige personen en personen onder de 18 jaar zijn onder geen
beding geoorloofd en kunnen worden beschouwd als seksueel misbruik.
De leden onthouden zich van elke vorm van seksuele benadering wanneer er geen
sprake is van consent, ongeacht leeftijd. 

De leden dienen zich te houden aan de wetgeving in Nederland omtrent het
consumeren van alcohol.
Meerderjarig leden letten er op dat ze anderen niet hinderen of overlast
veroorzaken bij het nuttigen van alcohol.
Leden maken tijdens activiteiten van de JNM geen gebruik van zowel harddrugs
als softdrugs. Daarnaast houden leden zich aan de Nederlandse wetgeving omtrent
het bezit van en andere mogelijke handelingen in verband met harddrugs en
softdrugs. 

De leden dienen het aan te geven aan het KC als zij roken en dienen te roken op
aangegeven plekken. 

De JNM post bij bezwaar geen content van betrokken partijen en leden op social
media.
De leden van de JNM dienen de JNM niet op een respectloze manier aan zich te
verbinden op social media kanalen.
De leden dringen niet verder door in het privéleven van een ander lid dan gewenst
of functioneel noodzakelijk is.

De leden van de JNM volgen de regels van het verkeer op de plaats van
aanwezigheid. Met hun gedrag zullen ze anderen en zichzelf niet in gevaar
brengen. 

De leden van de JNM dienen met respect om te gaan met het tot beschikking
gestelde eigendom van de JNM.
De leden gaan met respect om met eigendommen van anderen.

De leden van de JNM zorgen samen voor een veilige sfeer en omgeving waarin
iedereen zich gerespecteerd voelt. 
De leden van de JNM behandelen elkaar met respect en tasten elkaars
waardigheid niet aan.
De leden van de JNM respecteren elkaars grenzen.

Onze gedragsregels op volgorde van onderwerp

1.A. Geweld en agressie

1.B. Seksuele intimidatie 

2. Alcohol en drugs

3. Roken 

4. Social media

5. Fysieke veiligheid

6. Omgang van eigendommen en diefstal

7. Respecteren van grenzen



Melding maken; bij wie kan je terecht? 

Samen zorgen we voor een veilige omgeving. Leden proberen elkaar dan ook te
beschermen naar vermogen tegen vormen van misbruik of ongelijkwaardige
behandeling. We zien er samen actief op dat de vastgestelde gedragscode wordt
nageleefd en dat het voor iedereen bekend is. Wanneer een lid gedrag signaleert of
vermoedens heeft van gedrag dat niet volgens onze regels is, is diegene verplicht er
een melding van te maken. Een zorg delen kan geen kwaad, maar let op dat het geen
roddel wordt. Dat kan een betrokken persoon onnodig schaden. 

Maar bij wie kan je terecht wanneer je iets meemaakt of iets ziet? 

Voor alles kan een lid terecht bij het Dagelijks Bestuur. Hiervan zijn de
contactgegevens beschikbaar in de mail conversaties en op de site. Ook bij leden van
een KampCommissie kan je terecht om je zorgen te delen. Daarnaast hebben wij
BondsVertrouwensPersonen in onze vereniging. Hun contactgegevens staan ook
vermeld op de site en je kan voor een melding, zorgen of het delen van een ervaring
bij hen terecht. Hieronder meer over de specifieke personen. 
In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de
toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de vrijwilliger in de geest van de gedragscode
handelen en zo nodig daarover in contact treden met een door het bestuur
aangewezen vertrouwenspersoon.

(Bonds) vertrouwenspersonen

Op elke activiteit zal een mannelijke en een vrouwelijke vertrouwenspersoon
aanwezig zijn. Zij maken zich in de vooraf gedeelde informatie bekend, en stellen hun
functie tijdens het voorstellen nog eens vast. Vertrouwenspersonen zijn er om je te
helpen. Mocht je last hebben van heimwee, ongesteldheid of gepest worden etc. is het
een veilige plek om het te delen. Zij zullen informatie niet delen, tenzij het een
schadelijke of gevaarlijke situatie betreft. Mocht zoiets voorkomen zullen zij alleen
informatie delen met de aangewezen leiding of het bestuur. 
Naast zulke situaties zal alles in vertrouwen behandeld worden, ook tussen de
vertrouwenspersonen zelf. 

Ook worden door het bestuur bondsvertrouwenspersonen aangesteld. Deze functies
zijn niet gebonden aan specifieke activiteiten van de JNM, zoals het geval van de
vertrouwenspersonen op kampen. Bondsvertrouwenspersonen zijn benaderbaar voor
incidenten tijdens activiteiten, maar ook voor incidenten buiten activiteiten van de
JNM om. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een lid dat door een ander lid wordt
benaderd via instant messaging of social media. Maar een situatie die ook toepasselijk
is voor bondsvertrouwenspersonen, betreft het geval waarin een incident is
voorgevallen tijdens een activiteit, het slachtoffer hier in eerste instantie geen melding
van wilde maken, maar hier enkele dagen, weken of maanden later toch wel melding
van besloot te willen maken. In dergelijke gevallen is de bondsvertrouwenspersoon de
aangewezen persoon, in plaats van de vertrouwenspersoon van de desbetreffende
activiteit. 

Op onze site zijn de gegevens van de bondsvertrouwenspersonen bekend gemaakt.
Ook zal er informatie in mails naar de leden gestuurd worden, zodat zij weten waar ze
terecht kunnen. Bij vragen staan zij en het bestuur klaar om te helpen.



De sancties

Wanneer iemand grensoverschrijdend gedrag vertoont op het gebied van een van de
eerder genoemde onderwerpen zal daar een adequate sanctie van toepassing zijn. 
Wat betreft de sanctie over geweld, seksuele intimidatie, alcohol, drugs zullen we
beoordelen op basis van wat de wet over deze onderwerpen voorschrijft. Het
Dagelijks Bestuur zal elk jaar vaststellen hoe wij als vereniging om gaan met het
overtreden van deze gedragsregels en zal dit aan het begin van het jaar bekend maken
aan de hele bond.

Binnen de JNM hanteren wij een systeem met officiële waarschuwingen, met gevolg
een schorsing of het royeren van een lid. Een officiële waarschuwing wordt uitgedeeld
door het Dagelijks Bestuur ter plaatse of kan via de e-mail verstuurd worden naar
aanleiding van het overtreden van de vastgestelde gedragscode of herhaaldelijk
ongewenst gedrag van een lid. Na (herhaaldelijk) verkrijgen van een officiële
waarschuwing kan er een sanctie optreden. Dit kan een schorsing van drie maanden
zijn. Bij een schorsing mag een lid voor bepaalde tijd niet participeren aan alle
activiteiten, hieronder vallen ook de Algemene Leden Vergaderingen. In ernstige
gevallen is het Dagelijks Bestuur ook in diens recht om een lid te royeren. Het royeren
van een lid betekent dat een lid diens lidmaatschap verwijderd wordt, en het lid dus
niet meer welkom is op alle activiteiten van de vereniging in de toekomst.
Voorafgaand aan een royering of schorsing hoeft geen officiële waarschuwing plaats
gevonden te hebben. 

Opgesteld en per acclamatie goedgekeurd tijdens een ALV op 29 december te Haren,
Groningen. 


