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Doel en opzet 

Deze gedragscode is een onderdeel van het huishoudelijk reglement van Jong Groen. In dit document 
gaan we verder in op welk gedrag we appreciëren en welk gedrag we liever niet zien.  

Als organisatie werken we aan sociale relaties binnen én buiten onze activiteiten en bijeenkomsten. 
We houden vast aan deze gedragscode steeds als we samenkomen. Zo verzekeren we een veilige 
plek waar iedereen zich altijd welkom voelt. 

Het is hierbij vooral belangrijk dat we ons erop richten dat we voor deze inclusieve en veilige plek 
zorgen: we zijn er voor elkaar, we respecteren elkaar en we zorgen dat iedereen zich thuis voelt. Dat 
is het basisprincipe.  

Dit betekent natuurlijk ook dat er een situatie kan ontstaan waarbij niet aan dit basisprincipe wordt 
voldaan. Om dit principe toch te kunnen blijven verzekeren, hebben we hiervoor ook de mogelijke 
vervolgstappen in opgenomen. Deze vind je verderop in dit document. 

Deze gedragscode van Jong Groen is er vooral op gericht duidelijkheid te bieden. Wat we onder een 
veilige plek verstaan zal steeds evolueren. We hebben steeds hoge verwachtingen naar hoe we ons 
tegenover elkaar gedragen in vergaderingen, tijdens acties of samenkomsten. Een veilige plek heeft 
hierbij voor iedereen een wat andere betekenis. Deze gedragscode geldt voor iedereen actief binnen 
Jong Groen: online én offline, onze werkgroepen, themadagen, weekenden, online 
discussieplatformen, … 

Ten slotte ontkomen we er helaas niet aan dat er soms wat moeilijke woorden worden gebruikt, 
onderaan vind je dan ook een verklarende woordenlijst.  

 

 



Hieronder sommen we op welke gedragingen we belangrijk vinden in 9 verschillende onderdelen.  

1.    Respect. We respecteren en vertrouwen elkaar. Er is binnen Jong Groen geen plaats voor 
discriminatie (op basis van leeftijd, seksualiteit, etniciteit, nationaliteit, klasse, taal, 
religie, opleiding, lichamelijk vermogen, politieke mening, sociaaleconomische situatie, 
…). Hiervoor hanteren we dan ook een nultolerantiebeleid. 

2.    Veiligheid. Iedereen draagt zorg voor een veilige omgeving voor alle leden. Er is geen 
plaats voor seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie. 

3.    Wees je bewust van je eigen privileges. Denk dan aan je ras, klasse, gender, maar ook de 
minder zichtbare elementen. Sta hierbij stil als je je mening of gevoelens formuleert, 
aangezien je hiermee iemand kan kwetsen. 

4.    Toestemming. Zorg dat je altijd toestemming hebt om iemands persoonlijke grenzen te 
benaderen of te overschrijden. Oftewel, veronderstel niet dat jouw definitie van 
nabijheid (aanraken, aanspreken) dezelfde is als die van iemand anders, dit kan bijzonder 
intimiderend zijn voor iemand. 

5.    Taalgebruik. Gebruik vriendelijke, inclusieve taal. Probeer er altijd voor te zorgen dat 
iedereen je begrijpt: spreek rustig en gebruik alledaagse woorden. Ga niet uit van de 
mening van iemand anders, geef iedereen een gelijke kans om mee te doen aan een 
debat of discussie. Ten slotte, we zijn (bijna) allemaal vrijwilligers, houd hier dus ook 
rekening mee als je anderen beoordeelt. Ga ervan uit dat iedereen het beste voor heeft 
voor Jong Groen en voor de leden. Kritiek is zeker oké, maar wees constructief en wees je 
ook bewust van de mogelijke impact op iemand. 

6.    Leer. Het is zeker oké om niet alles te weten of te begrijpen, vraag gerust.   

7.    Iedereen heeft net zoveel recht om zijn/haar/x mening te uiten. Gun elkaar de tijd en de 
ruimte. Steek je hand op als je iets wil zeggen om iedereen een gelijke kans om deel te 
nemen te bieden. 

8.    Integriteit. Binnen Jong Groen handelen we allemaal integer, in het bijzonder geldt dit 
voor leden die geassocieerd kunnen worden met Jong Groen. Integriteit zowel op het vlak 
van financiën als op het vlak van ethiek. 

9.    Benoem. Het kan, ook onbewust, gebeuren dat er een grens wordt overschreden. Of dit 
nu bij jou gebeurt of je ziet het gebeuren: benoem wat je ziet. Vervolgens, als iemand je 
hierover aanspreekt: luister dan en reflecteer over de situatie en hoe dat bij diegene 
overkwam, ook als je het hier niet volledig mee eens bent. 

 

Hierbij aansluitend hebben we ook een procedure voor grensoverschrijdend gedrag. 



Procedure voor grensoverschrijdend gedrag 

 

Zoals al gesteld in de opzet richten we ons met Jong Groen heel sterk op inclusiviteit. We vinden het 
zeer belangrijk dat iedereen zich bij ons veilig voelt, dat er een zogenaamde safe space is. Mensen 
kunnen bij ons zijn wie ze willen en kunnen zeggen wat ze willen zeggen, steeds vanuit een veilige 
context en natuurlijk in overeenstemming met onze gedragscode. We zetten dus sterk in op het 
voorkomen van situaties waarbij mensen zich onveilig voelen of dat mensen zich ergens niet prettig 
bij voelen. Helaas kan je zoiets niet altijd volledig voorkomen en net daarom hebben we deze 
procedure voor grensoverschrijdend gedrag opgesteld. Alles,van deze procedure valt onder de 
discretieplicht en het vertrouwenscontract.  

Allereerst, als je het gevoel hebt dat er grenzen werden overschreden, dan kan je hiervoor terecht bij 
het nationaal bestuur van Jong Groen als je het gevoel hebt dat je hier met de persoon of afdeling in 
kwestie niet zelf uit komt. Het nationaal bestuur kan eventueel tussenkomen, maar zal 
waarschijnlijk doorverwijzen naar onze Aanspreekpersonen Integriteit (API’s). Wie dit momenteel zijn 
vind je op onze website: www.jonggroen.be. Deze kan je, natuurlijk, ook rechtstreeks benaderen. Zij 
zullen je steunen en samen kunnen jullie eventuele vervolgstappen bespreken, afhankelijk van de 
situatie. 

Een Aanspreekpersoon integriteit, kortweg API, is de persoon die iedereen kan contacteren binnen 
Jong Groen als er sprake is van een integriteitsschending. Dit gaat dan over elke vorm van 
lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag wat grensoverschrijdend is (zie hiervoor de 
gedragscode), ongeacht of dit zelf ervaren wordt of dat men getuige is van iets 
grensoverschrijdends. De API zal altijd luisteren wat je te zeggen hebt, ongeacht of je nu zelf 
grensoverschrijdend gedrag hebt ervaren of hebt gezien. Op basis van dit gesprek zal de API samen 
met degene die hier contact mee opneemt (de initiatiefnemer) bespreken, vanuit wat de 
initiatiefnemer met dit gesprek wil bereiken. Dit gesprek is vertrouwelijk en in overeenstemming met 
de discretieplicht en het vertrouwenscontract. De API heeft vooral een adviserende rol en vormt een 
belangrijke rol in een eerste stap van deze procedure voor grensoverschrijdend gedrag.  

Wanneer het gesprek of de gesprekken met de API tot onvoldoende resultaat leiden, dan gaat deze 
procedure over tot ofwel een informele of informele procedure. Daarover hieronder meer, maar voor 
nu is het belangrijk om aan te geven dat de API het vertrekpunt is wanneer er volgens de 
initiatiefnemer sprake is van grensoverschrijdend gedrag.  

Belangrijk: we volgen hierbij de survivor en wat deze wil met betrekking tot privacy en 
vertrouwelijkheid. Het vertrekpunt situeert zich sowieso binnen een interne, discrete bespreking. 
Toch heeft de API vanuit diens ervaring zelf ook de mogelijkheid een procedure (dan wel informeel of 
formeel) te starten. Zoals gezegd houdt de API zich aan de discretieplicht, zo kan het dus zijn dat er 
dat deze procedure toch wordt opgestart om het vermeend slachtoffer te beschermen.  

 



Mocht het contact met de API tot onvoldoende resultaat leiden, dan kan er worden overgegaan tot 
het indienen van een klacht bij de API of iemand die naar de API doorverwijst. In dit geval  zal [de 
raad van bestuur/het bestuur/API]  een Bewustzijnsgroep oprichten. Een Bewustzijnsgroep is 
officiële groep die erop gericht is de klacht grondig aan te pakken. De API richt zich vooral op het 
eerste contact en bemiddeling, de Bewustzijnsgroep zal instaan voor de vervolgstappen (onderzoek, 
maatregelen, et cetera). In deze Bewustzijnsgroep zitten twee Raad van Bestuursleden van een 
verschillende genderidentiteit, aangevuld met de betrokken vertrouwenspersoon uit het bestuur. De 
vertrouwenspersoon voor het hele jaar wordt door het bestuur aangewezen tijdens het 
bestuursweekend (voor niet-nationale activiteiten en online), daarnaast wordt er steeds tenminste 
een vertrouwenspersoon aangewezen voor de verschillende activiteiten van Jong Groen. Deze 
vertrouwenspersoon is de officiële contactpersoon van zodra de groep is opgericht. Indien deze 
persoon niet bereikbaar is, dan is de voorzitter van de Raad van Bestuur de contactpersoon. Ten 
slotte bewaakt de Bewustzijnsgroep over de vertrouwelijkheid van het dossier, enkel de mensen in 
deze groep zijn op de hoogte van de details.  

 Van zodra deze Bewustzijnsgroep is opgestart, wordt de Raad van Bestuur hierover geïnformeerd. 
Dit zonder hierover de details te delen, hierdoor kan de vertrouwelijkheid van de informatie 
verzekerd worden. Indien het over een bestuurslid gaat, dan zal de coördinator van Jong Groen 
uitzonderlijk de rol van officiële contactpersoon opnemen.  

[We vertrekken van de notie van onschuld tot het tegendeel bewezen is, maar als feministische 
organisatie is ons principe wel dat we de survivor geloven en dat we van de beschuldigde verwachten 
dat deze de verantwoordelijkheid op zich neemt het tegendeel te bewijzen. Anders gesteld: er is nog 
altijd veel schrik om seksueel overschrijdbaar gedrag te rapporteren. We gaan er daarom vanuit, wie 
dit rapporteert, dat de survivor een reden heeft dit te rapporteren. Om deze survivor zo goed 
mogelijk te steunen, verwachten we van de beklaagde dat deze de last op zich neemt met bewijs van 
het tegendeel te komen.] 

Wanneer de API’s een klacht rond grensoverschrijdend gedrag krijgen, dan zullen zij de volgende 
stappen doorlopen, waarbij de betrokkenen steeds over de verschillende stappen geïnformeerd 
worden: 

1.    De datum, de tijd en de feiten van de gebeurtenis(sen) registreren 

2.    Zich verzekeren van wat de survivor de gewenste uitkomst vindt en ervoor zorgen dat 
deze zich veilig voelt en ten slotte ervoor zorgen dat de survivor van de vermeende 
dader verwijderd wordt (tenzij de survivor) anders verkiest. 

3.    Zich verzekeren dat de survivor en de vermeende dader de procedure van Jong Groen 
met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag begrijpen voor hoe er met de klacht 
omgegaan zal worden. 

4.    De vervolgstappen met de survivor bespreken: informeel, formeel of buiten de officiële 
procedure (politie, ziekenhuis, …), met het begrip dat als er voor een informele oplossing 
wordt gekozen, dat de survivor nog altijd het recht en de mogelijkheid heeft om een 
formele klacht in te dienen als deze niet tevreden is met de uitkomst. 



5.    Daarbij aansluitend de survivor te helpen met eventuele vervolgstappen 
(politie/juristiek/Unia/hulplijnen) 

6.    Een vertrouwelijk rapport aanmaken van alle gesprekken. Deze worden vernietigd als de 
survivor dit verzoekt en/of wanneer een nieuw bestuur aantreedt. Toch blijft een 
rapport van de (eventuele) sancties en een korte beschrijving op een veilige en 
vertrouwelijke plek bewaard.Dit rapport met de korte beschrijving blijft [twee jaar/één 
API-overdracht/voor eeuwig] bewaard. 

7.    De keuze van de survivor te allen tijde respecteren zoals dat past binnen een 
vertrouwenscontract 

  

De informele klachtenprocedure 

De API zal in het geval van de informele klachtenprocedure de volgende stappen doorlopen waarbij 
de betrokkenen steeds geïnformeerd worden: 

1.    De beschuldigde aanspreken op diens gedrag en zeggen dat dit niet kan binnen Jong 
Groen 

2.    De beschuldigde informeren dat Jong Groen een nultolerantie hanteert met betrekking 
tot grensoverschrijdend gedrag en dat dit ertoe kan leiden dat deze persoon uit Jong 
Groen gezet wordt 

3.    De beschuldigde de kans geven te reageren op de klacht 

4.    Zich ervan verzekeren dat de beschuldigde de klachtenprocedure begrijpt 

5.    Vervolgens een discussie faciliteren tussen beide partijen om tot een informele oplossing 
te komen die aanvaardbaar is voor de survivor 

6.    Er ook voor zorgen dat er een vertrouwelijk rapport wordt opgesteld over wat er is 
gebeurd 

7.    De uitkomst opvolgen om er zeker van te zijn dat het gedrag gestopt is en dat er geen 
risico op herhaling is en er eveneens voor te zorgen dat de betrokkenen goed 
opgevangen worden.  

8.    Ten slotte zorgt deze API ervoor dat de procedure correct gevolgd werd, maximaal 10 
dagen nadat de klacht werd ingediend. Tijdens activiteiten die over meer dagen 
plaatsvinden (met name het Zomerkamp), dient deze procedure binnen 48 uur te 
worden uitgevoerd. 

  



De formele klachtenprocedure 

Als de survivor een formele klacht wil indienen of als de informele klachtenprocedure niet tot 
tevredenheid heeft geleid, dan wordt de formele klachtenprocedure toegepast. 

De API, die de klacht initieel heeft gekregen, zal de rest van de communicatie op zich nemen 
waarmee de officiële klachtenprocedure kan worden opgestart. Hiervan zal de Raad van Bestuur 
worden geïnformeerd, met respect voor de vertrouwelijkheid van de survivor en de beschuldigingen. 
De API zal het onderzoek uitvoeren met steun van de Bewustzijnsgroep en de officiële 
contactpersoon. Deze groep, samen met de contactpersoon, zullen de API helpen met de analyse en 
om tot een beslissing te komen. 

De API zal in dit geval: 

1. De survivor en de vermeende dader gescheiden van elkaar interviewen 
2. Eventuele derde partijen interviewen 
3. Beslissen of het incident als overschrijdbaar gedrag wordt gezien volgens deze procedure 
4. Een rapport opstellen met de details van het onderzoek, de bevindingen en eventuele 

aanbevelingen. Dit wordt ook bijgehouden en dit blijft vertrouwelijk. Zolang de maatregelen 
gelden blijft dit rapport bewaard. 

5. Als er grensoverschrijdend gedrag plaatsvond, dan de beslist de API (samen met de 
Bewustzijnsgroep en de officiële contactpersoon) wat de gepaste oplossing is. Dit steeds in 
overleg met survivor (denk aan excuses, een schorsing, een veranderde structuur, …) 

6. Opvolgen dat aanbevelingen toegepast worden, dat het gedrag stopt en dat de survivor 
tevreden is met de uitkomst 

7. Als er geconcludeerd kan worden dat het grensoverschrijdend gedrag plaatsvond, dan kan 
de API nog steeds aanbevelingen doen om er zo voor te zorgen dat Jong Groen veilig blijft 
functioneren 

8. Deze procedure dient zo snel mogelijk toegepast te worden, ten laatste binnen 15 dagen 
nadat de klacht werd ingediend.  

Het is van cruciaal belang dat de wensen en de noden van de survivor worden nageleefd en 
toegepast wanneer deze procedures worden toegepast.   

  

 

Bijlagen 

Verklarende woordenlijst 

 

Inclusiviteit Inclusie wil zeggen dat mensen met een extra ondersteuningsnood als 



volwaardige burgers worden opgenomen in de maatschappij. De 
maatschappij past zich aan, zodat iedereen kan deelnemen aan élke 
activiteit.  
Bron: Jeugdwerk Voor Allen 

Integriteit Eerlijk en betrouwbaar handelen  

API De Aanspreekpersoon Integriteit (API) is binnen de organisatie het eerste 
aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere 
boodschap heeft in verband met grensoverschrijdend gedrag en 
lichamelijke en integriteit. De API luistert naar de vraag of het verhaal en 
verwijst de melder door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke 
vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan 
waarheidsvinding te doen. Verder kan de API ook preventieactiviteiten 
uitvoeren binnen de organisatie en adviezen formuleren met betrekking 
tot dit thema.  
Diens taken kunnen dus bestaan uit: 

- aanspreekpunt en eerste opvang 
- coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing 
- preventieactiviteiten en ondersteuning  

Bron: De Ambrassade 

Survivor Degene die de klacht indient 

Vertrouwenscontract Als jeugdwelzijnswerker krijg je het vertrouwen van de kinderen en 
jongeren met wie je werkt, en ook van hun ouders. Zij vertrouwen 
erop dat de informatie die je van hen krijgt bij jou blijft, dat je die niet 
deelt met anderen zonder hun toestemming. Praat er dus niet over 
met familie of vrienden, collega’s, leerkrachten of politie, ... Door te 
werken met die kinderen en jongeren sluit je een vertrouwenscontract. 
Bron: bijlage, Uit De Marge 

Discretieplicht Het schenden van dat vertrouwenscontract kan leiden tot ontslag. Dat 
heet ook 
discretieplicht. 
Bron: bijlage, Uit de Marge 

Initiatiefnemer Degene die het contact legt met de API en daar iets mee wil bespreken 

Raad van Bestuur Het controlerende bestuursorgaan van Jong Groen. Hierin vind je onder 
andere de verantwoordelijke voor onze financiën, ons personeel en 
bestuursleden die in de gaten houden of Jong Groen zich wel aan het 
huishoudelijk reglement houdt 

Bestuur Het nationaal bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking. De 
bestuursleden organiseren activiteiten, stellen politiek-strategische 
plannen op en communiceren namens Jong Groen 

 



Ter vergelijking; 

Gedragscode Dwars 

https://dwars.org/wp-content/uploads/2017/05/Bijlage-1.-DWARSe-Gedragscode.pdf 

 

Gedragscode FYEG 

https://fyeg.org/sites/fyeg.org/files/pdf/structures/FYEG_IRPs_2019.pdf 

 

 


