Gewenst gedrag
Informatie voor jongeren
(en hun ouders)
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Jij bent kostbaar!
Je doet mee aan één van de activiteiten van dit Don Bosco-werk. Je
gaat op kamp, doet een groepsreis, of je komt tijdens een open inloop
binnen op een van onze locaties. En omdat jij ertoe doet, hebben we
bij Don Bosco afspraken met elkaar gemaakt over hoe we met elkaar
omgaan.
Dit noemen we gewenst gedrag.
Zo pesten we elkaar niet en lachen we elkaar niet uit.
We komen juist voor elkaar op!
Ook schelden we niet tegen elkaar en discrimineren we elkaar niet –
nee, we hebben respect voor jou, precies zoals je bent.
En we doen geen dingen met jou die je zelf niet wilt!
Tenminste … dat is wat we nastreven.
Maar waar mensen zijn, daar worden ook fouten gemaakt.
En soms gaan er dingen anders dan we willen.
Misschien word je bedreigd of lastiggevallen.
Misschien zoekt een leeftijdgenoot of een
begeleider (seksuele) toenadering, terwijl jij
dat niet wilt.
Je wordt gepest of buitengesloten.
Je voelt je gediscrimineerd omdat je anders
denkt of er anders uitziet.
We spreken dan van grensoverschrijdend gedrag.

Wat te doen bij grensoverschrijdend gedrag?
Wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, dan vinden wij
het het beste om er direct over te praten met de betrokkene(n), of met
een derde. Je kunt je verhaal bijvoorbeeld doen bij een
verantwoordelijke binnen de organisatie, of bij iemand die je vertrouwt.
Maar er zijn nog meer mogelijkheden:
• Je
 kunt terecht bij de Vertrouwenscommissie van de Stichting
Don Bosco Werken Nederland (DBWN). Die vertrouwenscommissie
bestaat uit twee personen, een man en een vrouw, die je schriftelijk
of via de mail kunt benaderen.
Het doel van de Vertrouwenscommissie is om binnen de organisatie
van DBWN en de aangesloten werken grensoverschrijdend gedrag
op een laagdrempelige en vertrouwelijke manier te kunnen
bespreken. De vertrouwenspersoon zal altijd naar je luisteren, je
informatie geven en je bij verdere stappen ondersteunen.
Alles wat je zegt wordt vertrouwelijk behandeld en
samen zoeken we naar een oplossing.
• Je
 kunt een klacht indienen bij de klachtencommissie.
•O
 ok kun je terecht bij de politie, bijvoorbeeld om aangifte te
doen.

Eén ding moet je niet doen: er alleen mee blijven
zitten. Want samen zorgen we voor een plezierige
plek, ook voor jou!
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Contactinformatie:

Vertrouwenscommissie DBWN
Pomphulweg 106

7346 AN Hoog Soeren

vertrouwenscommissiedbwn@donbosco.nl
Als je je telefoonnummer schrijft of mailt, dan word je zo spoedig mogelijk teruggebeld
door een van de twee vertrouwenspersonen. Je kunt ook aangeven of je wilt spreken met
een man of met een vrouw.

Onafhankelijke Klachtencommissie Gelderland/Utrecht
Klachtenbemiddelaar Adviespunt Zorgbelang
Tel: 026-2020625

Email: adviespunt@zorgbelanggelderland.nl
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