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Gedragscode	  voor	  groepsleiders	  binnen	  de	  Focolarebeweging	  Nederland	  
	  
	  
Deze	  gedragscode	  is	  ter	  preventie	  van	  onpedagogisch	  beschadigend	  handelen	  met	  kinderen	  en	  jongeren	  
wanneer	  deze	  door	  de	  ouders/verzorgers	  onder	  de	  verantwoordelijkheid	  zijn	  gesteld	  van	  
groepsleid(st)ers	  tijdens	  bijeenkomsten	  onder	  auspiciën	  van	  de	  Focolarebeweging	  Nederland.	  
Onpedagogisch	  beschadigend	  handelen,	  kan	  betrekking	  hebben	  op	  intimidatie,	  machtsmisbruik,	  geweld,	  
seksuele	  intimidatie	  en	  seksueel	  misbruik	  alsook	  onoplettendheid	  en	  ernstige	  nalatigheid	  in	  de	  
verzorging	  van	  minderjarigen.	  
	  
Doel	  van	  de	  Focolarebeweging	  

• De	  Focolarebeweging	  stelt	  zich	  ten	  doel	  om	  vanuit	  het	  evangelie	  bij	  te	  dragen	  tot	  de	  
verwezenlijking	  tussen	  christenen	  onderling	  en	  tussen	  christenen	  en	  niet-‐christenen	  van	  een	  
verhouding	  van	  liefde	  en	  eenheid	  volgens	  het	  verlangen	  van	  Christus	  “dat	  allen	  één	  zijn”	  en	  
daarmee	  bij	  te	  dragen	  tot	  een	  wereld	  van	  eendracht	  en	  een	  gezonde	  maatschappij	  in	  al	  haar	  
geledingen.	  	  

• De	  Focolarebeweging	  tracht	  haar	  doel	  te	  bereiken	  door	  	  
• het	  houden	  van	  bijeenkomsten	  die	  openstaan	  voor	  allen,	  zonder	  onderscheid	  in	  leeftijd,	  

geslacht,	  ras,	  religie	  of	  nationaliteit,	  het	  deelnemen	  aan	  congressen	  in	  binnen-‐	  en	  buitenland	  
• het	  stichten	  van	  vormingscentra	  en	  van	  leefgemeenschappen	  (focolares)	  
• het	  deelnemen	  aan	  congressen	  in	  binnen-‐	  en	  buitenland	  en	  aan	  culturele	  uitwisseling	  
• het	  publiceren	  in	  pers	  en	  andere	  publiciteitsmedia,	  
• het	  verlenen	  van	  praktische,	  materiële	  sociale,	  geestelijke	  en	  andere	  hulp,	  
• het	  uitzenden	  van	  werkkrachten	  voornamelijk	  naar	  ontwikkelingslanden,	  
• het	  samenwerken	  met	  of	  hulpverlening	  aan	  soortgelijke	  instellingen	  en	  bewegingen	  in	  binnen-‐	  

en	  buitenland,	  alsook	  door	  alle	  andere	  activiteiten	  en	  diensten	  die	  het	  gestelde	  ideële	  doel	  
kunnen	  dienen.	  

• De	  Focolarebeweging	  als	  geheel	  wordt	  in	  Nederland	  door	  twee	  stichtingen	  vertegenwoordigd:	  
Stichting	  Werk	  van	  Maria	  vrouwelijke	  tak	  en	  Stichting	  Werk	  van	  Maria	  mannelijke	  tak.	  

	  
	  
	  
Het	  samenkomen	  van	  kinderen	  en	  jongeren	  onder	  leiding	  van	  groepsleiding.	  
Doel	  van	  deze	  samenkomsten	  is	  de	  kinderen	  en	  jongeren	  bewust	  te	  maken	  van	  hun	  eigenwaarde,	  hun	  
diepste	  bestaansbron	  en	  levensdoel.	  En	  van	  daaruit	  samen	  de	  ander	  herkennen	  als	  “broer	  en	  zus”	  
waardoor	  een	  mens-‐	  en	  Godsbeeld	  ontstaat	  dat	  Christus	  ons	  getoond	  heeft	  en	  dat	  door	  Chiara	  Lubich	  
(stichteres	  van	  Focolare)	  is	  belicht	  in	  de	  Spiritualiteit	  van	  Eenheid.	  Hierin	  wordt	  de	  eigenheid	  van	  elke	  
persoon	  ten	  volle	  gerespecteerd.	  
	  
	  
	  
Typering	  van	  jongeren	  binnen	  de	  Focolarebeweging	  
Bij	  de	  Focolarebeweging	  aangesloten	  jongeren	  zijn	  in	  de	  leeftijdsgroepen:	  

• 0	  tot	  en	  met	  4	  jaar	   -‐	   Gen	  5	  
• 5	  tot	  en	  met	  9	  jaar	   -‐	   Gen	  4	  
• 10	  tot	  en	  met	  17	  jaar	   -‐	  	   Gen	  3	  
• 18	  tot	  en	  met	  30	  jaar	   -‐	  	   Gen	  2	  
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De	  gedragscode	  betreft	  kinderen	  en	  jongeren	  in	  de	  leeftijd	  van	  0	  t/m	  17	  jaar.	  
	  
Typering	  van	  groepsleiders	  binnen	  de	  Focolarebeweging	  

• Bij	  de	  zoneverantwoordelijken	  van	  de	  Focolarebeweging1	  is	  een	  lijst	  voorhanden	  van	  de	  officiële	  
groepsleid(st)ers.	  	  

• Deze	  groepsleid(st)ers:	  
o zijn	  boven	  de	  18	  jaar	  
o zijn	  aangesteld	  door	  de	  zoneverantwoordelijken	  van	  de	  Focolarebeweging	  Nederland	  
o hebben	  een	  officiële	  “verklaring	  omtrent	  het	  gedrag”	  
o hebben	  een	  workshop	  seksueel	  misbruik	  gevolgd	  
o hebben	  dit	  document	  ondertekend.	  

• Tijdelijke	  groepsleiders,	  die	  incidenteel	  ondersteuning	  bieden,	  vallen	  onder	  de	  
verantwoordelijkheid	  van	  de	  groepsleiding	  en	  dienen	  op	  de	  hoogte	  te	  zijn	  van	  deze	  
gedragscode.	  

	  
	  
	  
Gedragscode:	  
Het	  programma	  	  

• Het	  programma	  van	  een	  bijeenkomst	  wordt	  met	  meerdere	  groepsleid(st)ers	  vooraf	  afgestemd.	  
Transport:	  	  

• De	  verantwoordelijkheid	  ligt	  bij	  de	  ouders.	  	  
• Indien	  anders	  hebben	  ouders	  met	  groepsleid(st)ers	  daarover	  overleg.	  

Overnachten:	  	  
• Ouders	  geven	  toestemming	  voor	  het	  overnachten.	  
• Bij	  de	  overnachting	  zijn	  minstens	  2	  groepsleid(st)ers	  aanwezig	  
• Groepsleid(st)ers	  en	  minderjarigen	  slapen	  gescheiden,	  indien	  dit	  niet	  mogelijk	  is,	  zijn	  er	  

minstens	  2	  groepsleid(st)ers	  in	  dezelfde	  ruimte	  aanwezig	  die	  op	  gepaste	  afstand	  van	  de	  
kinderen	  slapen.	  

• Douchen	  en	  omkleden	  van	  groepsleid(st)ers	  en	  minderjarigen	  geschiedt	  nooit	  gelijktijdig	  en	  in	  
dezelfde	  ruimten.	  

• Geheel	  en	  gedeeltelijk	  ontkleed	  samenkomen	  is	  niet	  toegestaan.	  
Zwemmen:	  

• Bij	  het	  bezoek	  aan	  een	  zwembad	  moeten	  ouders	  toestemming	  geven.	  	  
• Bij	  het	  bezoek	  aan	  het	  zwembad	  zijn	  minstens	  2	  groepsleid(st)ers	  aanwezig	  
• Douchen	  en	  omkleden	  van	  groepsleid(st)ers	  en	  minderjarigen	  geschiedt	  nooit	  gelijktijdig	  en	  in	  

dezelfde	  ruimten.	  Indien	  dit	  niet	  mogelijk	  is	  zijn	  er	  minstens	  2	  groepsleid(st)ers	  ruimte	  aanwezig.	  
Ontspanning	  

• Alle	  bedenkelijke	  media	  op	  het	  gebied	  van	  seksualiteit	  en	  geweld	  mogen	  niet	  vertoond	  worden.	  
• Er	  worden	  geen	  spelen	  gespeeld	  die	  seksueel	  of	  gewelddadig	  gericht	  zijn.	  

Privé	  gesprekken	  
• Gesprekken	  worden	  niet	  in	  een	  visueel	  afgesloten	  ruimte	  gevoerd.	  	  
• Bij	  het	  voeren	  van	  een	  privégesprek	  behoren	  andere	  groepsleider(ster)s	  op	  de	  hoogte	  te	  zijn	  dat	  

er	  een	  gesprek	  gevoerd	  wordt.	  	  
• Gesprekken	  moeten	  verschoond	  blijven	  van	  elke	  vorm	  van	  machtsmisbruik.	  
• Privacy	  behoort	  altijd	  tijdens	  en	  na	  een	  gesprek	  gegarandeerd	  te	  zijn.	  
• Gesprekken	  moeten	  worden	  gevoerd	  in	  een	  sfeer	  van	  openheid	  en	  vertrouwen	  voor	  beide	  

partijen.	  

                                                
1.	   De	  zoneverantwoordelijken	  van	  de	  Focolarebeweging	  Nederland	  zijn	  de	  resp.	  voorzitters	  van	  genoemde	  stichtingen	  
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• Wanneer	  een	  minderjarige	  in	  een	  privégesprek	  aangeeft	  dat	  er	  seksueel	  misbruik	  in	  het	  spel	  is,	  
dient	  de	  groepsleid(st)ers	  altijd,	  met	  medeweten	  van	  de	  minderjarige,	  hiervan	  melding	  te	  
maken	  bij	  de	  verantwoordelijken	  van	  de	  Focolarebeweging	  Nederland.	  
	  
	  
	  

Ondergetekende	  verklaart	  deze	  gedragscode	  gelezen	  te	  hebben	  en	  zich	  akkoord	  hiermee	  te	  verklaren	  
	  
	  
	  
	  
Datum:	  	   ____________________________________	  
	  
	  
Plaats:	   	   ____________________________________	  
	  
	  
Naam:	   	   ____________________________________	  
	  
	  
	  
	  
Handtekening:	  
	  
	  


