
Sociale Veiligheid binnen Scouting Uotha 

 

Inleiding Sociale Veiligheid 

Binnen Scouting Uotha vinden wij het belangrijk dat leden binnen een sociaal 

veilige omgeving leuke en uitdagende scoutingactiviteiten kunnen doen. 

 

Wat is sociale veiligheid? 

Sociale veiligheid binnen Scouting Uotha betekent dat leden zich beschermd 

voelen tegen grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging. Onder 

grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen 

(gedragscode) en de wet. Enkele voorbeelden hiervan zijn: zeden, pesten, 

verduistering, groepsdruk, geweld etc.. 

Samen met Scouting Nederland werken wij actief aan de bescherming van alle 

leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn 

belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving. 

 

Gedragscode 

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code 

dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te 

worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting 

Nederland die je hier kunt lezen:  

https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/06.Ondersteuni

ng/Veiligheid/Sociale%20veiligheid/Gedragscode.pdf . Alle vrijwilligers worden bij 

aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode. 

 

Verklaring Omtrent het Gedrag 

Wie denkt aan kinderen, jongeren en scouting, denkt direct aan spel, plezier en 

een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend 

gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de 

maatregelen die Scouting Uotha  getroffen heeft om binnen onze organisatie een 

veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk Regelement van Scouting 

Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag 

en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven. 
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Vertrouwenspersoon 

Als er sprake is van een ongewenste- of calamiteitensituatie, zoals 

grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze 

bestuursleden en/of vertrouwenspersonen graag voor je klaar. Ze zijn er om hulp 

te bieden maar ook voor een luisterend oor. 

Het bestuur is bereikbaar via volgend mailadres: bestuur@uotha.nl 

De vertrouwenspersonen  binnen Scouting Uotha  zijn Sonja en Joël zij zijn  

bereikbaar via vertrouwenspersonen@uotha.nl. Zij maken geen deel uit van het 

bestuur, maar zijn wel lid van de vereniging. 

Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact 

opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijke 

vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. 

Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met 

dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste 

instanties. Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden 

via een bereikbaarheidsdienst) op: 033 496 09 11, of via de e-mail: 

inveiligehanden@scouting.nl, socialeveiligheid@scouting.nl . 

 

Nog enkele handige nummers en sites: 

Veilig thuis, is er voor advies en ondersteuning en het melden van huiselijk 

geweld en kindermishandeling. Te bereiken via 0800-2000, 

https://veiligthuis.nl/) 

113 Zelfmoordpreventie, is 24 uur per dag bereikbaar voor suïcidale mensen met 

een hulpvraag, een verzoek om informatie of een luisterend oor. Te bereiken via 

0800-0113, https://www.113.nl/ ) 

Kindertelefoon: met de kindertelefoon kun je over alles praten. Te bereiken via: 

0800-0432, tussen 11:00-21:00, chatten is ook mogelijk, 

https://www.kindertelefoon.nl/ . 

Alles oké: Gaat het even niet zo lekker? Bel of chat met ons, want praten lucht 

op! Voor iedereen van 18 tot 25 jaar. Te bereiken via 0800-0450 (gratis en 

anoniem), https://www.allesoke.nl/ . 

Verdere ondersteuning vanuit scouting Nederland: 

https://www.scouting.nl/ondersteuning/veiligheid-en-gezondheid/sociale-

veiligheid/informatie-en-advies . 
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LOT scouting Nederland, als er binnen je groep/organisatieonderdeel sprake is 

van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of 

een sterfgeval, kan het bestuur altijd ondersteuning krijgen van het landelijk 

opvangteam (LOT).Te bereiken via 033-4960911, 

https://www.scouting.nl/ondersteuning/veiligheid-en-gezondheid/sociale-

veiligheid/informatie-en-advies/landelijk-opvangteam-lot . 
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