
RICHTLIJNEN VOOR DE OMGANG MET KINDEREN TIJDENS ACTIVITEITEN IN 
NEDERLAND GEORGANISEERD DOOR DE GEMEENSCHAP EMMANUEL  

Deze richtlijnen betreffen de omgang van leiding/vrijwilligers met kinderen tijdens 
kinderactiviteiten in Nederland georganiseerd door de Gemeenschap Emmanuel, 
bijvoorbeeld de zomerkampen. Onder ‘hoofdverantwoordelijke’ wordt in het navolgende 
verstaan: het echtpaar dat op verzoek van de Gemeenschap Emmanuel de 
eindverantwoordelijkheid draagt voor de betreffende kinderactiviteit. Voor de toepassing 
van deze richtlijnen op de zomerkampen worden de kampouders gelijkgesteld aan de 
hoofdverantwoordelijke. 

Medische en pedagogische zorg 

1. De Gemeenschap Emmanuel waarborgt dat er tijdens de kinderactiviteit voldoende 
medische en pedagogische kennis aanwezig is. Zo is altijd een EHBO’er aanwezig 
en worden nauwe contacten onderhouden met de lokale huisartsenzorg. De 
eindverantwoordelijkheid voor de kinderactiviteit wordt altijd gedragen door een 
pedagogisch ervaren persoon. Indien het een activiteit betreft waarbij kinderen 
overnachten zonder hun ouders, dan worden naast deze verantwoordelijke enkele 
personen (pedagogisch ervaren) aangesteld, die zich toeleggen op de dagelijkse en 
specifieke zorg bij het naar bed gaan, slapen en opstaan van de kinderen. 

2. Van ieder van de door haar ingeschakelde leiding vraagt de Gemeenschap 
Emmanuel een verklaring van onbesproken gedrag.  

Omgang met de kinderen 

1. Aan alle kinderen wordt een vergelijkbare mate van aandacht gegeven. Er wordt op 
gelet dat zich geen vorm van exclusiviteit in de omgang ontwikkelt en ieder lid van 
de leiding waakt ervoor dat de kinderen een gelijke mate van aandacht of affectie 
krijgen en dat zich geen voorkeursrelaties ontwikkelen.  

2. Contacten met kinderen zijn niet gericht op eigen (emotionele) behoefte van een lid 
van de leiding en staan in verhouding tot de leeftijd van het kind. Het belang van de 
integriteit van het kind moet steeds uitgangspunt zijn bij de omgang met de 
kinderen.  

3. Exclusieve of waardevolle cadeaus van/voor een specifiek kind moeten worden 
vermeden. Hetzelfde geldt voor (financiële) giften. Indien zich bijzondere situaties 
voordoen, kan in nauw overleg met de hoofdverantwoordelijke zo nodig een 
oplossing worden gezocht. 

4. De leiding houdt zodanige veilige afstand tot de kinderen dat 
integriteitsoverschrijdingen kunnen worden voorkomen. Kinderen worden niet 
zomaar op schoot of op de nek genomen. Troosten of helpen bij heimwee gebeurt 
bij voorkeur door de hoofdverantwoordelijke of door een door hem/haar aangewezen 
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(vertrouwens)persoon.  

5. Wanneer wordt opgemerkt dat zich een bovengemiddeld vriendschappelijke omgang 
of bewondering van een kind richting een lid van de leiding ontwikkelt of dreigt te 
ontwikkelen, of als sprake is van een mate van exclusiviteit, of zelfs een vorm van 
‘verliefdheid’, zal het betreffende lid van de leiding deze situatie melden aan de 
hoofdverantwoordelijke en alles vermijden wat toename van die gevoelens kan 
bevorderen. In samenspraak zullen stappen worden ondernomen om het kind - op 
pedagogisch zinvolle wijze - te helpen om deze gevoelens te plaatsen en te 
genieten van de contacten met andere kinderen. 

6. Correctie vindt altijd plaats op een pedagogisch zinvolle wijze, passend bij het 
individuele kind. Correctie is gericht op (i) de veiligheid en integriteit van de andere 
kinderen; en (ii) het overbrengen van christelijke, algemeen aanvaarde waarden. 
Iedere vorm van geestelijke of lichamelijke straf is verboden.  

7. Het is niet toegestaan om alleen in een slaap- of sanitaire ruimte (bv. 
doucheruimtes,  kleedkamers)  te verblijven met een kind, behalve wanneer de 
hoofdverantwoordelijke voor de betreffende georganiseerde activiteit dit vraagt 
vanwege een bijzondere situatie. 

8. Gesprekken onder vier ogen met een kind vinden alleen plaats in openbare ruimtes 
of in ruimtes waar gemakkelijk van buiten naar binnen gekeken kan worden. Het is 
niet toegestaan om alleen in een slaap- of sanitaire ruimte (bv. doucheruimtes, 
kleedkamers) te verblijven met een kind, behalve wanneer de 
hoofdverantwoordelijke dit vraagt vanwege een bijzondere situatie. 

9. Bij het omkleden en bij douchen na (bijvoorbeeld) buitenactiviteiten is er toezicht 
omwille van de orde en veiligheid van de kinderen. Dit toezicht gebeurt door de 
hoofdverantwoordelijke, of een daartoe specifiek aangewezen persoon en vindt altijd 
plaats vanuit de gang. Een deur van een douchecabine wordt nimmer geopend, 
behoudens noodsituaties. 

10. Jongens en meisjes slapen in gescheiden slaapruimtes, op gescheiden 
verdiepingen. Er wordt op toegezien dat de jongens tijdens de uren van de nachtrust 
niet in de slaapruimtes van de meisjes komen en de meisjes niet in die van de 
jongens.  

11. De leiding slaapt in eigen kamers, een aantal van hen bevinden zich in dezelfde 
gang waar de kinderen slapen. Zij waken op die manier over de veiligheid van de 
kinderen. Behoudens noodgevallen komen zij tijdens de nacht niet op de kamers 
van de kinderen. Dit geldt niet voor de hoofdverantwoordelijke of specifiek daartoe 
aangezochte andere personen (nachtwacht). 

12. Er wordt in het gebouw waarin de kinderactiviteit zich afspeelt uitsluitend 
gefotografeerd of gefilmd door een persoon die daartoe is aangezocht door de 
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hoofdverantwoordelijke. Deze persoon respecteert te allen tijde de integriteit van het 
kind. Gemaakte foto’s worden in beginsel dagelijks beoordeeld door de 
hoofdverantwoordelijke en worden in een voor de ouders toegankelijke fotocollage 
gepresenteerd, danwel gewist. Maakt een kind (of een ouder) op enig moment 
bezwaar tegen een specifieke foto, dan wordt deze onverwijld verwijderd uit de 
fotocollage en wordt erop toegezien dat deze foto niet wordt gebruikt voor 
toekomstig promotiemateriaal.  

Omgang binnen de leiding 

13. De hoofdverantwoordelijke biedt de leiding ondersteuning bij het toepassen en 
naleven van deze richtlijnen. Dit kan er toe leiden dat aan een lid van de leiding 
wordt gevraagd om een taak anders in te richten, of deze - in bijzondere gevallen - 
neer te leggen. Het belang van het kind is hierbij steeds leidend. 

14. Ieder lid van de leiding vertoont voorbeeldgedrag in doen en laten, zowel in bijzijn 
van de kinderen als daarbuiten. De leiding geeft in woord en daad blijk van de 
christelijke waarden die met de kinderactiviteit worden uitgedragen. Het loyaal 
onderschrijven van die waarden is een voorwaarde voor deelname in de leiding.  

15. Ieder lid van de leiding geeft zich onbaatzuchtig en zorgt ervoor dat de leiding één 
team vormt waarbij niemand wordt uitgesloten of een onevenredig zware last te 
dragen krijgt.  

16. Ieder lid van de leiding kleedt zich gepast, ter ondersteuning van de uit te dragen 
boodschap en uit respect voor de kinderen (en andere leden van de leiding).  

17. Ieder lid van de leiding respecteert de wettelijke voorschriften wat betreft de kinder- 
en jeugdbescherming. 

Governance 

18. De indverantwoordelijke(n) voert met ieder aspirant lid van de leiding voorafgaand 
aan het besluit omtrent zijn/haar eerste deelname een gesprek. In dat gesprek kan 
het aspirant lid van de leiding zijn/haar belangstelling om deel te nemen aan het 
kamp nader toelichten. Vervolgens neemt het aspirant lid zo mogelijk deel aan de 
voorbereidingsdag, die gebruikelijk enkele weken voor het kamp plaatsvindt. Tijdens 
deze dag kan kennis worden gemaakt met de overige leden van de leiding. Na de 
voorbereidingsdag wordt definitief besloten over deelname. 

19. De indverantwoordelijke voor de activiteit is tevens als ‘vertrouwenspersoon’ voor de 
leiding. Tenminste één bestuurslid van de Gemeenschap Emmanuel houdt zich 
(telefonisch) beschikbaar om in geval van nood geraadpleegd te worden.  
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