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Gedragscode vrijwilligers Kafarnaüm, versie 01-06-17 
 
 

De Stichting Pelgrimshoeve Kafarnaüm zet zich, in de breedste zin van het woord, in 
voor het belang van mensen die pelgrimeren. Dat geldt ook voor mensen die zich 
willen bezinnen op de pelgrimage op hun levenspad. Wij willen ieder van hen 

 Waardig, hartelijk, gastvrij en respectvol ontvangen, 

 Een plek bieden om tot innerlijke rust te komen, 

 Stimuleren en enthousiasmeren op hun (zoek)tocht, 

 Diepgang aanreiken.  
Daarnaast willen wij het pelgrimeren en het ontmoeten promoten. 
 
Kernwaarden 
Als vrijwilliger herken ik me in de kernwaarden eerlijkheid, kwaliteit en openheid. 
Eerlijkheid 
Ik ben eerlijk en oprecht. Ik werk mee aan de doelen van de Pelgrimshoeve. 
Kwaliteit 
Ik zet me in om zo vriendelijk en zorgvuldig mogelijk om te gaan met mensen die de 
hoeve bezoeken. Ik probeer me bewust te zijn van de maatschappelijke betekenis 
van ons werk en probeer bij te dragen aan een positieve uitstraling.  
Kafarnaüm is een lerende organisatie waarin constant wordt gewerkt aan 
inhoudelijke verbetering. Ik wil mijn talenten, kennis en vaardigheden inzetten en 
daarmee een bijdrage leveren om de Pelgrimshoeve en de activiteiten die daar 
plaatsvinden op een steeds hoger peil te brengen.  
Als vrijwilliger ga ik zorgvuldig om met het prachtige gebouw en de tuin, in bruikleen 
gegeven door de Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes, en met de financiële 
middelen. 
Openheid 
Ik ben bereid om verantwoording af te leggen over datgene wat ik heb gedaan, hoe 
ik dat heb gedaan en wat de uitkomst daarvan is.  
 

 Ik ben bereid om me binnen Kafarnaüm ten volle in te zetten vanuit de taak die ik 
vervul. Ik werk in Kafarnaüm aan een deelaspect maar heb aandacht voor het 
geheel. 

 Men kan mij vertrouwen. Ik ben integer. 

 In mijn communicatie binnen Kafarnaüm ben ik open en eerlijk. 

 Men kan op mij bouwen. 
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 Ik voel me betrokken bij de pelgrims en bij de mede-vrijwilligers. Ik ga 
vertrouwens- en respectvol met hen om. Ik respecteer hun anders-zijn en hun 
andere mening. 

 Ik draag bij aan een goede samenwerking en ben collegiaal ten opzichte van alle 
andere vrijwilligers in Kafarnaüm. 

 Vanzelfsprekend houd ik me verre van ongewenst gedrag.  
 
Ongewenst gedrag 
Wat verstaan we onder ongewenst gedrag? Het gebruik van macht en 
grensoverschrijdend gedrag in de omgang met anderen binnen of voor Kafarnaüm. 
Dit kan zowel lichamelijk, psychisch als seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn. 
Dit kan bestaan uit het uitoefenen van psychische druk op iemand of het aantasten 
van de integriteit van een ander. Te denken valt aan pesten, overheersend gedrag, 
onverdraagzaamheid, seksuele intimidatie of misbruik.  
Hoe ga ik om met dit onderwerp? 

 Ik realiseer me dat ongewenst gedrag van persoon tot persoon kan verschillen. 
De grenzen die anderen aangeven respecteer ik altijd. Ik ben er me van bewust 
dat minderwaardigheidsgevoelens en afhankelijkheid in de onderlinge contacten 
het voor iemand moeilijk kunnen maken om persoonlijke grenzen aan de orde te 
stellen. Ik probeer in deze dus gevoelig te zijn voor zwakke signalen. 

 Ongewenst gedrag vraagt om bespreekbaarheid. Mocht het ooit gebeuren dat ik 
bij anderen gedrag waarneem dat volgens mij onder de noemer “ongewenst” valt, 
dan neem ik mijn verantwoordelijkheid. In eerste instantie ga ik, als ik me daar 
bekwaam in acht, in gesprek met de betreffende persoon. 
Lukt dat niet (of is de reactie onbevredigend), dan kan er contact worden 
opgenomen met de onafhankelijke adviseur. De Stichting heeft een neutrale, 
onafhankelijke vertrouwenspersoon aangetrokken. Dit is de Heer Jan Kruit, tel.  
040-2052132, email: kruit50@hetnet.nl. Deze staat dus los van de 
Pelgrimshoeve. Deze vertrouwenspersoon heeft een ambtsgeheim, een 
luisterend oor en probeert oplossingsgericht te denken. Zijn contactgegevens 
staan ook op het prikbord. 
De vertrouwenspersoon kan in een afsluitend stadium eventueel maatregelen 
voorstellen en deze in het bestuur bespreken. 
Mocht er een strafbaar feit gebeurd zijn, dan kan de vertrouwenspersoon hulp 
bieden aan de klager en indien nodig helpen bij het doen van aangifte.  

 Ook bij conflicten tussen vrijwilligers onderling of tussen vrijwilligers en gasten 
kan de vertrouwenspersoon een bemiddelingspoging doen.  

 In geval van ernstig vermoeden van ongewenst gedrag door een vrijwilliger kan 
door het bestuur worden besloten tot voor korte dan wel langere tijd uitsluiting 
van de vrijwilliger van het vrijwilligerswerk. Seksuele grensoverschrijdende 
gedragingen met jongeren waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder 
het Wetboek van Strafrecht zullen bij de politie/justitie worden gemeld. 
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Omgang met jongeren  
Het is van belang dat de begeleiders (en alle vrijwilligers die met jongeren in contact 
kunnen komen) weten welke regels worden gehanteerd tijdens het wandelen en 
gedurende de rest van het programma van Pelgrimeren voor de Jeugd.  

 Wandelen met jongeren vraagt van de begeleiders een omgang die vertrouwen 
wekt, respect toont in het contact en de jongeren tot hun recht laat komen. De 
begeleider houdt zichzelf op de achtergrond. 

 Personen die de wandeling begeleiden, hebben een voorbeeldfunctie. Zij zijn 
enthousiast, positief en gebruiken nette taal. 

 Ook bij de jongeren wordt gelet op fatsoenlijk taalgebruik. Ze mogen elkaar 
alleen met hun echte naam aanspreken. Opmerkingen tussen jongeren over 
kleding, uiterlijk en dergelijke worden afgekapt. Bij ruzie tussen jongeren 
onderling is ingrijpen noodzakelijk. De begeleider zal dit meteen beëindigen.  

 De bedoeling van de wandeling is, dat jongeren met elkaar in gesprek raken. De 
begeleider let erop dat jongeren in hun waarden worden gelaten en dringt niet 
verder door in het privéleven van de jongeren dan functioneel strikt noodzakelijk 
is. De begeleider zorgt er ook voor dat jongeren in hun spontaniteit, verdriet of 
anderszins beschermd worden tegen zichzelf, zodat ze niet te veel vertellen, 
waar ze later spijt van zouden kunnen krijgen. De begeleider zal dan proberen 
het gesprek naar een ander onderwerp te leiden. 

 De begeleider raakt de jongere niet op zodanige wijze aan dat deze aanraking 
door de minderjarige naar redelijke verwachting als erotisch ervaren kan worden.  

 Bij problematisch gedrag van jongeren worden eventuele maatregelen 
overgelaten aan de begeleidende leerkracht.  

 Bij een jeugdpelgrimage die meerdere dagen duurt, slapen jongens en meisjes 
gescheiden. Mannelijke begeleiders slapen bij de jongens in de buurt en 
vrouwelijke begeleiders bij de meisjes. 

Als begeleider (of als ik als vrijwilliger anderszins met jongeren in contact kom) 
conformeer ik me aan bovenstaande regels. 
 
Conclusie 
Ik herken mezelf volledig in de positieve gedragsbeschrijving van een vrijwilliger van 
Kafarnaüm. Ik heb geen enkele moeite om overeenkomstig deze gedragscode te 
handelen. Zo is gewoon mijn aard. 
Ik streef er als vrijwilliger dan ook naar dat iedereen die ik op of namens Kafarnaüm 
mag ontmoeten, een bijzonder positieve herinnering aan mij zal blijven houden. 
 
 
Vessem, datum:  naam vrijwilliger: 
 

handtekening: 
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