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Gedrags- en huisregels Kinderboerderij “De Hertenkamp”  
 
- Als (vrijwillige) medewerker leef je de relevante lokale en landelijk geldende wetgeving na inzake 
het werken met volwassenen, kinderen en dieren. 
 
- Tijdens de uitvoering van je werk draag je zoveel mogelijk herkenbare, door ons verstrekte kleding. 
Indien niet beschikbaar, dan is het verstandig oudere kleding aan te trekken, zolang die wel heel is. 
Gaten en scheuren in kleding worden niet op prijs gesteld. Daarnaast zijn stevige schoenen gewenst. 
Schoenen met stalen neuzen hebben de voorkeur. De boerderij stelt veiligheidsschoenen 
beschikbaar. 
 
- Je gedraagt je tegenover bezoekers als gastheer/-vrouw, met respect. Ook je collega's benader je 
op positieve en correcte wijze, teneinde een goed werkklimaat te scheppen. De kinderboerderij staat 
geen ongewenst gedrag toe, zoals pesten, intimideren, discriminatie, agressie, geweld en seksuele 
intimidatie. Als (vrijwillige) medewerker moet je - dus - zorgen voor een omgeving en een sfeer 
waarbinnen de bezoekers en collega's zich veilig en gerespecteerd voelen. 
 
- Als (vrijwillige) medewerker onthoudt je je van elke vorm van seksuele benadering en misbruik.  
Als (vrijwillige) medewerker mag je (minderjarige) bezoekers en collega's niet op zodanige wijze 
aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal 
worden. 
 
- Als (vrijwillige) medewerker heb je de plicht anderen naar vermogen te beschermen tegen vormen 
van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zul je er actief op 
toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de organisatie is betrokken, wordt nageleefd. Bij 
problemen met collega’s worden altijd de beheerders van de kinderboerderij ingelicht. Die kunnen 
dan ondersteuning geven en eventueel maatregelen nemen en helpen bij het zoeken naar een 
oplossing. 
 
- Als je gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens 
van seksueel grensoverschrijdend gedrag, ben je verplicht hiervan melding te maken bij de 
beheerders of de daarvoor door het bestuur aangewezen personen: Marijke Koeman of Ellen van der 
Ros (marijkekoeman@gmail.com en ellenvdros@gmail.com). Ook kun je de door de kinderboerderij 
aangestelde, externe vertrouwenspersoon inschakelen (zie hierna). 
 
- Als een (vrijwillige) medewerker (of stagiair) de bepalingen van deze gedragscode of gedragsregels 
schendt, of enigerlei andere vorm van ontoelaatbaar gedrag vertoont, kan dit leiden tot disciplinaire 
maatregelen, zoals een waarschuwing, schorsing of beëindiging van de werkrelatie. Bij wettelijk 
strafbaar gedrag wordt aangeifte gedaan. 
 
- Met al deze strenge woorden hopen we mensen met slechte bedoelingen buiten de deur te houden 
en daardoor samen met jou een heerlijke tijd te beleven op onze kinderboerderij. Welkom! 



 
Tot slot 
- De volledige werktijden zijn van 9.00 uur tot 16.30 uur.  
Over je inzet worden tevoren afspraken gemaakt. Bij verhindering wordt er een telefoontje verwacht 
tussen 09.00 uur en 09.30 uur. 
 
- Er zijn drie pauzes op een dag en wel op de volgende tijden:  
 1e pauze van 10.00 uur – 10.30 uur 
 2e pauze van 12.00 uur – 12.30 uur 
 3e pauze van 14.30 uur – 15.00 uur  
 (Voor de pauzes handen wassen!) 
 
- Bij het gebruik van gereedschappen, apparatuur en machines vindt altijd eerst overleg plaats met 
de beheerders. De gebruiker dient de benodigde beschermingsmiddelen te hanteren en de 
instructies en veiligheidsmaatregelen op te volgen. 
 
- Iedereen die een opdracht uitvoert, wordt geacht zijn of haar eigen spullen vervolgens weer op te 
ruimen en de werkplek weer netjes en schoon achter te laten. Op die manier blijft het voor alle 
medewerkers prettig werken.  
 
- Iedereen krijgt de gelegenheid in zijn of haar eigen tempo te werken. 
 
- Tijdens het werk is het gebruik van alcohol en drugs en het dragen van muziek-oortjes verboden.  
 
- Er geldt een rookvrije zone voor de gehele kinderboerderij.  
 
- Fotograferen mag, maar vraag voordat je foto’s neemt van bezoekers en/of kinderen toestemming: 
zeker als de foto’s bestemd zijn voor publicatie in welke vorm dan ook op internet.  
 
Vertrouwenspersoon 
Stichting de Kinderboerderij heeft een externe vertrouwenspersoon aangesteld. De 
vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie 
op te lossen. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets dat je niet weet. 
 
De vertrouwenspersoon is 
Annemarie Snoeck, 
Witte Kruislaan 10, 
1217 AP Hilversum  snoeckcoaching@gmail.com 06 - 53 56 57 18 
 
 
 
Ondergetekende verklaart hierbij van deze overeenkomst kennis te hebben genomen alvorens deze 
te hebben getekend. 
 
 
Handtekening :      Datum : 
 
 
 
 
Naam: ……………………………………………………………………………………. 



Voor onze administratie 
 
 
Naam:  
 
 
Adres:  
 
 
Postcode/Woonplaats 
 
 
Telefoon: 
 
 
Emailadres: 
 
 
Geboortedatum: 
 
 
Startdatum: 
 
 
Werkdagen en –tijden:  
 
 
 
 
 
Medisch (allergie/last van):  
 
 
 
 
 
In geval van nood bellen met: 
 
Naam:  
 
Relatie: 
 
Telefoon: 


