
Zorg voor een open 

sfeer

Gewoon doen!

Begeleiders geven 

het goede voorbeeld

Zorg dat je deze  

gedragscode kent

Gouden regel 2Gouden regel 1 Gouden regel 3

Dat is wettelijk verboden! Nee, dat mag niet als jij zelf 

16 jaar of ouder bent!

Durf jij iets te 

zeggen als iemand 

te ver gaat? 

Seks met je 

begeleider?

Mag je seks hebben 

met iemand van 15? 

Gouden regel 4

Ga vertrouwelijk 

om met informatie

Niet over groepsleden! 

Geef seksuele  

intimidatie geen 

kans

Laat merken als er 

iets gebeurt

Vertel het aan je begeleider.

Neem je verant- 

woordelijkheid

Grijp direct in! 

Gouden regel 5 Gouden regel 6 Gouden regel 7

Zorg dat het leuk blijft! 

Houd jij van 

roddelen? Seks of geen seks? 

Word jij lastig 

gevallen?

Wordt iemand 

lastiggevallen?

Over de schreef?

Gedragscode voor  

homojongerengroepen



Heb je een klacht over ongewenst 

gedrag? Neem contact op met de 

vertrouwenspersoon. Samen over-

leg je of je een klacht indient bij de 

klachtencommissie. Je kunt dit ook 

alleen doen. De onafhankelijke klach-

tencommissie onderzoekt je klacht en 

geeft advies aan het bestuur. Bij een 

strafbaar feit kun je aangifte doen 

bij de politie. De vertrouwenspersoon 

kan je daarbij helpen. 

Kijk voor de volledige klachten- 

regeling op: 

www.homo-emancipatie.nl
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Ga respectvol met 

elkaar om

Gaat iemand te ver? Zeg er iets 

van. En vraag je begeleider om  

te bemiddelen. 

Zo hoort het 2

Ga respectvol om 

met je begeleider 

Ben je niet tevreden? Spreek je  

begeleider erop aan. Kom je er 

samen niet uit, zoek dan hulp.  

Bel het bestuur of de vertrouwens-

persoon. 

Zo hoort het 1

Vertel het je 

begeleider als 

iemand uit je groep 

te ver gaat 

Je kunt de vertrouwenspersoon 

inschakelen; hiermee kan je ver-

trouwelijk praten. Je kunt ook een 

klacht indienen bij de  

klachtencommissie. 

Zo hoort het 3

Klachtenregeling

Ga naar de 

vertrouwenspersoon 

als je begeleider te 

ver gaat

Bijvoorbeeld bij discriminatie, 

seksuele intimidatie of seksueel 

misbruik. Samen kun je een  

klacht indienen bij de 

klachtencommissie. 

Dit is een strafbaar 

feit:

Dit is verboden

1 seksuele toenadering door  

 iemand boven de 16 naar iemand  

 onder de 16 

2 seksuele toenadering tussen een  

 begeleider en een deelnemer

3 afbeeldingen maken van seksueel  

 gedrag van iemand onder de 18 

4 discriminatie

5 seksuele intimidatie  

 en seksueel misbruik

Als je jonger bent dan 18,  

hebben je ouders recht op 

informatie over jou.  

Als je ouders er om vragen, zijn  

begeleiders dus verplicht om 

informatie te geven. Gaat dit in 

tegen jouw belangen, laat dit 

dan officieel (= schriftelijk) aan je 

begeleiders en het bestuur weten. 

De organisatie geeft 

dan geen informatie 

door. 

Wist je dit?Zo hoort het 4

Welkom in de groep!

In deze folder vind je omgangs- 

vormen voor holebi-jongeren-

groepen. Handig? Jazeker. Deze 

gedragscode voorkomt pesten, 

roddelen, discriminatie en seksuele 

intimidatie. Volg de gouden regels 

voor een leuke, open sfeer in de 

groep. 

Kijk voor de volledige tekst van  

de gedragscode op:

www.homo-emancipatie.nl


