DOELSTELLING
“De Stichting 2Bchild wil kansarme
kinderen in Bosnië een betere
thuissituatie bieden, zodat ze een
gezonde, veilige en gelukkige toekomst
tegemoet kunnen gaan”.
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Gedragscode 2Bchild

Gedragscode voor bestuursleden en vrijwilligers van 2Bchild.
2Bchild hanteert op een aantal terreinen een gedragscode, waaraan bestuursleden en vrijwilligers
zich dienen te houden. Dit betreft met name de privacy van de door 2Bchild ondersteunde kinderen
en hun families en maatregelen, die misbruik en seksuele intimidatie moeten helpen voorkomen.
Privacy - algemeen
2Bchild beschouwt de informatie over kinderen, scholen en/of gezinsvervangend tehuis als
vertrouwelijk. In het belang van fondsenwerving kan enige informatie over de toestand/situatie van
een kind wordt gepresenteerd. Hierbij wordt een afweging gemaakt, zodat enerzijds de privacy van
het kind zoveel mogelijk wordt gewaarborgd en anderzijds toch voldoende informatie beschikbaar
komt om een potentiële donateur te bewegen het betreffende kind te helpen.
Binnen de organisatie van 2Bchild worden ten aanzien van privacy gevoelige informatie verschillende
niveaus onderscheiden; het bestuur bepaalt welke informatie beschikbaar komt voor de
verschillende doelgroepen. Hierover wordt door het bestuur een richtlijn opgesteld met betrekking
tot de afwegingen die ten aanzien van de privacy van de kinderen/families moeten worden gemaakt.
Deze richtlijn zal op de website worden gepubliceerd zodra deze beschikbaar is.
Praktische normen en waarden t.a.v. privacy op onderscheiden deelterreinen:
Algemeen t.a.v. alle publicatievormen:
Aan betreffende ouders/verzorgers/leraren of sociale dienst wordt toestemming gevraagd om
informatie en foto’s te delen op Website, FB, Twitter en aan donateurs.
Als betrokkene(n) bezwaar maken tegen welke vorm van publicatie dan ook wordt deze per
omgaande verwijderd of gerectificeerd.
Gedragsregels voor vrijwilligers op reis in Bosnië
Woningen of gebouwen van instellingen worden alleen betreden op uitnodiging van de betrokkene.
Er worden geen foto- of filmopnamen gemaakt van privé-situaties zonder voorafgaande
toestemming van de betrokkenen. Indien nodig wordt daarvoor een toelichting gegeven wat het doel
is van de gewenste opnames.
Ook vrijwilligers die privé foto’s willen maken van kinderen dienen dat vooraf kenbaar te maken en
voor hen geldt dezelfde restrictie.
Beelden en teksten op de website
Foto’s en teksten op de website moeten dienend zijn voor de realisatie van de doelen per kind,
school of andere instelling.
Beelden en teksten op sociale media
Alleen als het gezin uitdrukkelijk geen bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s van het interieur
van de woningen kan er besloten worden om beeldmateriaal te gebruiken voor sociale media. Dit
mag alleen als de beelden daadwerkelijk nodig zijn om een acute onwenselijke situatie te kunnen
oplossen en er geen andere mogelijkheden voor presentatie zijn.

1

Gedragscode 2Bchild

Leden PR-groep
De PR-groep heeft tot doel een zo goed mogelijk beeld te geven van de (resultaten van) activiteiten
van de stichting. en alle belanghebbenden op de verschillende informatieniveaus zo goed mogelijk te
voorzien van bruikbaar materiaal, om 2Bchild en/of het werk van de stichting te presenteren.
Plaatsing van privacygevoelige beelden moet altijd geverifieerd worden bij het bestuur.
De PR-groepsleden dienen op de hoogte te zijn van het beleid omtrent privacy.

Maatregelen ter voorkoming van misbruik en seksuele intimidatie.
Vanuit de stichting worden tijdens de bezoeken in Bosnië de volgende maatregelen getroffen, die de
kans op misbruik en seksuele intimidatie van de kinderen en hun familieleden moeten voorkomen:
• Vrijwilligers van 2Bchild, welke deelnemen aan deze reizen van de stichting Bosnië dienen een
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen.
• De kinderen/gezinnen of instelling worden steeds bezocht door tenminste 2 vrijwilligers van
2Bchild, vaak in gezelschap van de lokale Bosnische contactpersoon.
• De samenstelling van de Nederlandse delegatie wisselt regelmatig, zodat niet steeds 2 dezelfde
personen een bezoek brengen aan één kind of gezin.
• Afzonderlijke één op één contacten met een kind tijdens het huisbezoek of het bezoek aan een
instelling moeten zoveel mogelijk worden voorkomen en, indien ze toch zijn gebeurd, aan het
bestuur en in het navolgende verslag worden gemeld.
• Per bezoek wordt een kort verslag gemaakt, waarin het verloop van het bezoek wordt
beschreven en de gemaakte afspraken worden vastgelegd. Ook een afwijking van de
bezoekregels moet hierin worden vermeld.

Deelnemers aan de reizen van de stichting naar Bosnië dienen deze
Gedragscode te onderschrijven.
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