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MOTIVERING  
  

Dit praktijkvoorschrift voor OM Nederland is een verkorte versie van de child safety policy, opgesteld 

om het welzijn en de veiligheid van kinderen te bewaken en hen te beschermen tegen misbruik en 

verwaarlozing, alsook om onze medewerkers, vrijwilligers en OM NL te beschermen tegen valse 

beschuldigingen.  
  

Dit beleid is opgesteld om zo dicht mogelijk te blijven bij de richtlijnen van de Nederlandse regering zoals 

opgesteld in de 'Meldcode' en bij de richtlijnen van 'In Veilige Handen' (zie  

www.inveiligehanden.nl) en wordt zo veel mogelijk aangepast aan de unieke situatie van OM Nederland 

als onderdeel van OM Internationaal.  

Dit beleid is afgeleid van de YWAM Nederland CSP 2016 en aangepast aan de organisatie van OM 

Nederland.  
  

Een kind is een persoon onder de 18 jaar oud.  
  

OM Nederland is elk project/locatie/team/programma onder verantwoordelijkheid van OM Nederland 

en elke persoon die onder leiderschap van OM Nederland werkt (werk en/of studie) In dit document 

wordt ' OM Nederland ' afgekort tot 'OM NL '.  
  

Deze CSP is een minimumvereiste waaraan door iedereen in OM NL moet worden voldaan.  
  

Deze CSP is goedgekeurd door het OM NL leiderschap team (LT) op 21 december 2022 en 

geratificeerd door het bestuur van OM NL in december 2022  
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Child Safety Policy voor OM Nederland  
  

1. Verklaring van toewijding  

  

1.1. OM NL gelooft dat alle kinderen waardevol zijn en respect verdienen omdat ze gemaakt zijn naar het beeld van 

God. Daarom geloven we dat alle kinderen met respect en zorg behandeld moeten worden, zodat God geëerd 

wordt, inclusief door de manier waarop we met kinderen praten, hen behandelen en met ze omgaan op sociale 

media.  

  

1.2. OM NL gelooft dat alle kinderen moeten worden aangemoedigd hun volledige potentieel te vervullen en is 

vastbesloten om ongelijkheden die dat principe tegenwerken aan te vechten.  

  

1.3. OM NL gelooft dat alle kinderen recht hebben op bescherming tegen misbruik, ongeacht ras, sociale 

achtergrond, leeftijd, geslacht, handicap, religie, nationaliteit of geloofsovertuiging.  

  

1.4. OM NL gelooft dat wanneer er een redelijke bezorgdheid is, het ieders verantwoordelijkheid is om hun 

bezorgdheid omtrent mishandeling te uiten en dat er actie ondernomen wordt naar aanleiding van een gemelde 

bezorgdheid, terwijl er vanuit een hoge mate van vertrouwelijkheid en respect wordt gehandeld.  

  

1.5. OM NL gelooft dat preventieve maatregelen genomen moeten worden om niet alleen kinderen te beschermen 

tegen mishandeling door OM NL of haar bezoekers, maar ook iedereen te beschermen die betrokken is bij OM 

en om de integriteit van de organisatie te beschermen.   

  

1.6. OM NL gelooft dat kinderen het recht hebben te spreken en gehoord te worden in de OM gemeenschap.   

  

1.7. OM NL gelooft dat effectieve kinderbescherming eerder begint dan reageren op klachten of zorgen over 

kindermishandeling. Preventief werk is een essentieel onderdeel van de bescherming van kinderen: er moet 

alles aan gedaan worden om een kind in een veilige omgeving op te laten groeien.  

  

1.8. OM NL bevestigt dat de primaire verantwoordelijkheid en het gezag van het welzijn en de bescherming van 

kinderen behoort tot de ouders/wettelijke voogden. Wij vinden dat wij als gemeenschap er alles aan moeten 

doen om de ouders/wettelijke voogden in deze verantwoordelijkheid te helpen en aan te moedigen.  

  

Met deze toewijding aan de bescherming en het welzijn van onze kinderen hebben we deze Child Safety Policy voor 

OM NL ingesteld. Deze verkorte versie bevat een gedragsprotocol, een vereiste ondertekende verklaring, specifieke 

richtlijnen voor het reageren op gemeld of verdacht misbruik.  

  

De Child Safety Policy heeft drie hoofdfuncties:  

• Om het welzijn van de kinderen te beschermen en te bewaken  

• Om volwassenen te beschermen tegen valse beschuldigingen  

• Om de integriteit van de organisatie te beschermen  

  

  

2. Gedragscode - Gedragsprotocollen  

  

2.1. OM NL verwacht dat iedereen respect en waardigheid laat zien aan alle kinderen in de manier waarop ze 

kinderen aanspreken en zich gedragen in hun aanwezigheid en via sociale media. Hiertoe behoort onze houding 

ten opzichte van verschillende rassen, geslacht en mensen met verschillende visies wat betreft hun seksuele 

oriëntatie.   

  

2.2. Iedereen in OM NL moet een verklaring ondertekenen waarin staat dat ze het beleid hebben gelezen, geen 

kinderen hebben mishandeld en zich zullen inzetten voor het beleid en dat ze begrijpen dat er actie wordt 

ondernomen in gevallen van ongepast gedrag.   

  

2.3. Het indienen van een VOG maakt deel uit van de sollicitatieprocedure voor elke potentiële werknemer en 

vrijwilliger. VOG's zijn ook vereist van elke volwassen persoon die deelneemt aan een OM NL activiteit waarbij 

kinderen betrokken zijn.   

  



Verkorte versie Child Safety Policy voor Teenstreet In Mission 2022  

  4  

2.4. Tijdens wat voor een OM-setting dan ook, of dat op kantoor is, tijdens een evenement of activiteit: Kom direct 

in actie als u een kind in een risico situatie of direct gevaar ziet. Zorg voor veiligheid en informeer de ouders of 

het personeel van de gevaarlijke situatie.  

  

2.5. Wanneer je van mening bent dat een kind gedisciplineerd moet worden, dan doe je dat niet zelf maar je 

informeert de ouders/voogden of zorgdrager. Laat hen de disciplinaire zaak afhandelen.  

  

2.6. Discipline (door de ouders/voogden of zorgdrager) mag een kind nooit vernederen of het gevoel geven dat ze 

waardeloos zijn. Disciplineren moet altijd vanuit liefde gebeuren.  

  

2.7. Geef geen eten of drinken aan kinderen onder 13 jaar zonder toestemming van één van de ouders of 

zorgdrager (i.v.m. allergieën etc.)  

  

2.8. Niemand mag een kind ongepast aanraken of het blootstellen aan ongepast materiaal, zoals pornografisch, 

gewelddadig of beangstigend beeldmateriaal of literatuur. Een algemene richtlijn voor ongepaste aanraking is 

om kinderen niet aan te raken bij die delen van hun lichaam die normaliter bedekt zijn door ondergoed. Men 

moet ten alle tijden de grenzen respecteren die door het kind zelf worden aangegeven als het gaat om 

aanraking.   

  

2.9. Volwassenen/voogden zijn ten alle tijden verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en kunnen de schuld niet 

schuiven op een kind, zelfs niet wanneer het kind dit ‘uitlokt’ of zich op een ‘verleidende’ manier gedraagt.   

  

2.10. Een volwassene mag nooit alleen zijn met een kind (in een ruimte waar ze niet gezien kunnen worden door 

anderen) zonder toestemming van de ouder/voogd. Een volwassene zal ook geen (privé) relatie aangaan via 

sociale media zonder toestemming van de ouder/voogd. Vraag altijd eerst toestemming van de ouder/voogd 

voordat je een kind meeneemt uit het zicht van hun ouder/voogd; zorg ervoor dat zij weten waar jij en hun kind 

zijn.   

  

2.11. Wanneer men in een gemeenschappelijke woning woont of een meerdaagse conferentie /event bijwoont, let 

dan op vreemdelingen die zich verdacht gedragen rondom kinderen in en om het gebouw; vraag wat hun 

bezigheid is en begeleid hen naar waar ze moeten zijn; of vraag hen weg te gaan en begeleid hen het terrein af.   

  

2.12. Wanneer zich een zorg voor het welzijn van een kind voordoet, moet één van de Child Safety Officers hiervan 

in kennis worden gesteld en hun advies moet worden opgevolgd.   

  

2.13. Wanneer een kind dat onder toezicht is van OM NL ziek wordt of gewond raakt, moet een ouder of voogd 

hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld worden.   

  

2.14. Iedere locatie moet door de zorgdrager getoetst worden op mogelijke risico’s voorafgaand aan de activiteit.   

  

2.15. Wanneer kinderen onder toezicht moeten staan, beveelt OM NL een minimum van twee 

leiders/toezichthouders aan in elke situatie. Van niemand mag verwacht worden het toezicht te houden over 

meer kinderen dan hij of zij zichzelf toe in staat acht.   

  

2.16. Tijdens een OM NL groepsprogramma moet een teamleider ten alle tijden bereid zijn om kinderen te 

begeleiden in geval van een crisis/noodsituatie, bv in het geval van een brandalarm. Bij aankomst op een 

nieuwe locatie. Moeten kinderen en medewerkers geïnformeerd worden over de gezondheids- en 

veiligheidsvoorschriften.   

  

 

2.17. Het communicatiebeleid van OM NL is erop gericht dat afbeeldingen van kinderen gepast en respectvol zijn en 

de waardigheid en eigenwaarde van de kinderen waarborgen en er niet op gericht zijn hun situatie uit te buiten.  

  

2.18. OM NL zal er extra goed op toe zien dat de identiteit en specifieke geografische locatie van de kinderen 

beschermd blijft in pr-materiaal, overeenkomstig de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).    

  

Als protocollen geschonden worden, volgen er disciplinaire maatregelen voor de betrokken persoon, kan die 

persoon gevraagd worden OM NL te verlaten en kan er tot rechtsvervolging worden overgegaan.   
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3. Verschillende vormen van Kindermishandeling  

  

Wat is kindermishandeling? Mishandeling kan zijn:  

  

Fysieke mishandeling:   

Het opzettelijk toebrengen van fysieke pijn of verwonding aan een kind.   

  

Emotionele mishandeling:   

Gedrag dat de emotionele ontwikkeling of gevoel van eigenwaarde van een kind aantast. Dit kan zijn: bedreigingen, 

constante kritiek, vernedering, verwerping, intimidatie, onthouding van liefde, ondersteuning, begeleiding of 

discipline. Dit betreft ook het kinderen getuige laten zijn of van het horen van fysieke mishandeling of wrede en 

bedreigende taal tussen ouders of over de andere (gescheiden) ouder.   

  

Seksuele mishandeling:   

Het betrekken van een kind of jong persoon in seksueel gedrag of activiteiten. Dit kan direct fysiek contact inhouden 

of activiteiten waarin geen fysiek contact wordt gemaakt, zoals een kind of jong persoon laten kijken naar een 

seksuele handeling of hem/haar pornografisch materiaal laten zien, persoonlijk of via sociale media.  

  

Geestelijke/Religieuze mishandeling:   

De geestelijke gezondheid en groei van een kind zodanig slecht behandelen dat de geestelijke gezondheid erdoor 

verzwakt of groei ervan belemmert. Dit soort mishandeling komt vaak voor in de vorm van manipulatie, waarin 

religie, God of geloof gebruikt worden als een controlemiddel of om ongezonde/verkeerde macht uit te oefenen over 

het kind. Kinderen worden gebruikt om de doelen van volwassenen te verwezenlijken.  

  

Verwaarlozing:    

Het falen, van de volwassene(n) die verantwoordelijk is/zijn voor het kind, om te voorzien in de basisbehoeften van 

voedsel, bescherming en zorg.  Als ook het falen om te voldoen aan de emotionele behoeften van het kind wat 

betreft liefde, genegenheid en bemoediging. Maar ook het falen om de sociale, cognitieve, emotionele en fysieke 

ontwikkeling van het kind te stimuleren en te bevorderen, al naar gelang hun individuele behoeften, bijv. het falen 

om te identificeren dat een kind een speciale behoefte heeft wat betreft onderwijs en daar niet de nodige aandacht 

aan besteden.  

  

Jongeren die seksueel misbruik plegen:   

Een derde van de seksuele overtredingen tegenover kinderen worden gepleegd door personen jonger dan 18 jaar, 

van wie sommigen als volwassenen doorgaan met het seksueel mishandelen van kinderen. Ook als de seksuele 

mishandeling gepleegd wort door iemand jonger dan 18 jaar, wordt het nog steeds beschouwd als seksueel misbruik.  

  

Seksuele uitbuiting:   

Een vorm van seksuele mishandeling waarbij kinderen gebruikt worden in wat voor een seksuele activiteit dan ook, 

in ruil voor geld, cadeaus, eten, onderdak, genegenheid, status, of wat het kind of de familie van het kind ook maar 

nodig heeft. Het gaat er meestal om dat een kind gemanipuleerd of gedwongen wordt, wat kan inhouden dat er 

vriendschap gesloten wordt met kinderen, hun vertrouwen gewonnen wordt, en ze onderworpen worden aan drugs 

en alcohol. De kwetsende relatie tussen slachtoffer en dader bestaat uit een misbruik van macht waarbij de opties 

van het slachtoffer beperkt zijn. Het is een vorm van misbruik die door de kinderen en volwassenen als consensueel 

(met wederkerige instemming) beschouwd kan worden.   

Seksuele uitbuiting van kinderen uit zich in verschillende vormen. Het kan gaan om een oudere dader die financiële, 

emotionele of fysieke controle uitoefent over een minderjarige. Het kan gaan om een minderjarige die andere 

minderjarigen manipuleert of tot seksuele activiteiten dwingt, soms gebeurt dit in bendes of in wijken waar bendes 

opereren. Het kan ook gaan om opportunistische en georganiseerde netwerken van daders die financieel profiteren 

van de handel in het transporteren van jonge slachtoffers naar locaties waar de slachtoffers gedwongen worden deel 

te nemen aan seksuele handelingen met meerdere mensen.  

Commerciële exploitatie:   

Exploitatie van kinderen in werk of andere activiteiten ten behoeve van anderen en ten koste van de fysieke of 

mentale gezondheid, onderwijs, morele of sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Dit omvat, maar is niet 

beperkt tot, kinderarbeid.  
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4. Richtlijnen & Procedure bij Verdenking of Gemelde Mishandeling  

  

4.1 De vermeende mishandeling:  

1. Kan actueel zijn of hebben plaatsgevonden in het verleden.  

2. Kan een éénmalig incident zijn over terugkerend over een periode van dagen, weken, maanden of jaren.  

3. Heeft plaatsgevonden op de huidige locatie of ergens anders.  

  

4.2 Verdenking van Mishandeling:  

1. Schrijf je specifieke zorg op, en geef daarbij aan wat er wanneer gebeurd is (feiten)  

2. Draag je zorg over aan de Child Safety Officer zodra je een reden tot zorg hebt.  

3. Wanneer je twijfelt: het is altijd beter om te vroeg dan te laat te reageren en het is beter om te gevoelig te 

zijn dan achteraf spijt te hebben!   

4. De Child Safety Officer zal met je om de tafel gaan zitten om een schriftelijk rapportage op te stellen.  

5. Zodra je over een mishandeling hoort of denkt dat er mishandeling heeft plaatsgevonden houden we 

houden we ons strikt aan tijdelijke reglement van geheimhouding. Dit houdt in dat we er niet over praten 

met mensen die er niet betrokken zijn. De betrokkenen zijn: de rapporteurs, het veronderstelde slachtoffer, 

de directe familie van het slachtoffer, de child safety officer,teamleiders, en wanneer nodig, het OM NL 

leiderschapsteam en bestuur. Dit reglement van geheimhouding is noodzakelijk om onnodige inmenging 

van anderen te voorkomen, en te zorgen dat de zaak zo zorgvuldig mogelijke behandeld wordt. We moeten 

voorkomen dat geruchten de ronde gaan en mensen als schuldige worden bestempeld. De 

vertrouwelijkheid is ook nodig om een crimineel onderzoek en procedure niet tegen te werken.  

   

4.3 Richtlijnen en Procedure wanneer een kind je vertelt over mishandeling:  

1. Blijf kalm; laat geen afschuw zien; luister aandachtig; stel geen sturende vragen. Als het geval zich voordoet 

tijdens een OM-activiteit, stel dan geen verdere vragen maar ga naar de aangewezen Child Safety persoon 

bij de activiteit en laat hem/haar de situatie afhandelen.   

2. Neem het kind serieus. Let op non-verbale tekens. Stel geen ‘maar’ of ‘waarom’ vragen. Stel het kind gerust 

door te stellen dat ze het goede hebben gedaan. Verzeker hen dat wat er gebeurd is, niet hun fout is.  

3. Suggereer geen antwoorden in je vraagstelling omdat dit hun geheugen kan verwarren. Bijvoorbeeld: 

Vraag: Waar raakte hij jou aan? In plaats van: Raakte hij jouw borst aan?   

4. Beloof nooit het geheim te houden, maar laat het kind weten dat we anderen moeten informeren om de 

situatie aan te pakken.  Als mishandeling heeft plaatsgevonden moet het waarschijnlijk gemeld worden aan 

de politie of kinderbescherming. Laat het kind weten dat je een child safety officer (C.S.O.) zal inschakelen.   

5. Onthoud: alles wat gedeeld is, is strikt vertrouwelijk – tussen jou, het kind, de C.S.O. en geschikte 

leidinggevende.   

6. Zorg ervoor dat je de naam weet van de persoon die de mishandeling aan jou onthuld heeft.   

7. Zorg ervoor dat je de persoon achterlaat in een situatie waarin het kind zich veilig voelt, omdat ze zich 

waarschijnlijk heel kwetsbaar voelen nadat ze net over hun ervaringen hebben gepraat.   

8. Geef de informatie zo snel mogelijk door aan een C.S.O., absoluut nog dezelfde dag als je de informatie hebt 

ontvangen. De C.S.O. zal dan bepalen welke verdere stappen ondernomen moeten worden in de procedure.   

  

  

4.4 Wat volgt?  

  

1. De Child Safety Officer zal samen met jou een verslag schrijven.  

2. De Child Safety Officer zal de andere leden van het Child Response Team inschakelen.  

  

Samen zullen ze dan bepalen welke verdere stappen ondernomen moeten worden.  

  

De Child Safety Officer voor OM NL is:  National 

coordinator:   

Marlieske Smilde    Marlieske.Smilde@om.org   0616129597   

  

In lijn met het voorgenomen beleid van OM Internationaal bestaat het Child Response Team uit de CSO, een HR 

Teamlid, een LT lid:  

CSO: Marlieske Smilde  

HR Teamlid: Alex Rebergen  

LT lid: Rob Boersma  
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5. CHILD SAFETY VERKLARING  

  

Verklaring  

  

Omdat OM in NL het welzijn en de veiligheid van kinderen hoog in acht neemt, laten we je bij deze weten dat OM in  

NL een Child Safety Policy heeft. (Een kind is een persoon jonger dan 18 jaar)  

  

Daarom vragen we je de volgende richtlijnen zorgvuldig te lezen voorafgaande de activiteit. Door je aan te melden 

ga je digitaal akkoord met deze verklaring en op de 1ste dag van de activiteit onderteken je deze verklaring.  In het 

geval dat je de verklaring naar eer en geweten niet kan of wil ondertekenen; neem a.u.b. telefonisch of via email 

contact met ons op voordat je je aanmelding indient.   

 

Richtlijnen:  

1.  Zonder toestemming van de ouders is het niet toegestaan alleen te zijn met een kind op een plek waar je 

niet gezien kan worden door andere mensen. Je hebt altijd toestemming nodig van één van de ouders 

voordat je een kind meeneemt naar een plek waar je niet gezien kunt worden. Zorg ervoor dat de ouders 

weten waar je bent met hun kind.   

a. Het is ook niet toegestaan om contact te hebben (een privérelatie op te bouwen) met een kind via sociale 

media; bijv. Skype, msn, Facebook, etc. zonder toestemming van de ouders.   

2. Kom onmiddellijk in actie wanneer je een kind in gevaar ziet of iets ziet ondernemen dat mogelijk gevaarlijk 

kan zijn. Nadat je tot actie over bent gegaan moet je een medewerker op de hoogte stellen van de situatie, 

die dan op zijn/haar beurt de ouders zal informeren.   

3. Bestraf niet een kind van iemand anders. Als je denkt dat een kind gecorrigeerd moet worden, moet je dat 

onder de aandacht van een medewerker brengen, die op zijn/haar beurt de ouders zal informeren.   

4. Geef geen eten of drinken aan kinderen onder 12 jaar zonder toestemming van de ouders.  

  

  

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en de Child safety policy in de aanmeld procedure 

heb ik verklaard dat:  
  

Ik verklaar dat:  

• Ik mij zal houden aan de Child Safety Policy van OM in Nederland.  

• Ik nooit een kind mishandeld heb.  

• Ik geen seksuele gevoelens heb voor kinderen onder 13 jaar.  

• Ik een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zal overdragen (of een gelijkwaardig document wanneer ik 

buitenlander ben)  

• Ik toestemming geef dat deze verklaring wordt opgeslagen ten behoeve van de Child Safety policy.  

  

  

Ik begrijp dat wanneer er een klacht tegen mij wordt ingediend met betrekking tot kindermishandeling gedurende de 

tijd dat ik onder de verantwoordelijkheid van het leiderschap van OM in Nederland val, de beschuldiging nauwkeurig 

onderzocht wordt in samenwerking met de geschikte (civiele) autoriteiten.   

  

  

  


