
 

Document ter informatie van de vrijwilliger 
 

                  
1.  Organisatie 
 

Naam IJD Jongerenpastoraal 

Adres 
 
Nederpolder 24, 9000 Gent 
 

Tel.nr 09 235 78 54 

e-mail info@ijd.be 

Onbaatzuchtige 
doelstelling 

 
IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen wil katholieke jongerenpastoraal 
in Vlaanderen ondersteunen en doen groeien. IJD wil dankzij de 
wisselwerking tussen het concrete leven en het christelijke geloof de 
persoonlijke zoektocht van jongeren bevorderen. Daartoe brengen 
we jongeren samen. Groepen zijn de bevoorrechte context voor 
jongerenpastoraal. Dit jeugdwerk kadert binnen de Vlaamse 
bisdommen. IJD is erkend als landelijk jeugdverening.  
 

Juridisch statuut VZW, vereniging zonder winstoogmerk 

Ondernemingsnr. 0410 276 940 

 
2. Verzekeringen 
 

Waarborgen 
Als vrijwilliger bij IJD ben je verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, 
lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand, met uitzondering van de 
contractuele aansprakelijkheid. 

Maatschappij IJD is via het Interdiocesaan Centrum verzekerd bij AXA 

Polisnummer 5755343 

 
 
3. Kostenvergoedingen 
 
IJD betaalt geen kostenvergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten. 
 
 



4. Discretieplicht  
  
Als vrijwilliger ben je gebonden aan discretieplicht: jij gaat discreet om met de vertrouwelijke informatie 
over kinderen en jongeren en hun omgeving. Je geeft deze informatie niet door aan derden zonder hun 
toestemming. Het vrijgeven van deze informatie schendt het vertrouwen die kinderen of jongeren in je 
stellen. Ze schendt ook de vertrouwensrelatie tussen de jongere en de jeugdwerker, die noodzakelijk is 
voor de uitvoering van onze opdracht.  
 
Wat is vertrouwelijk informatie? 
Vertrouwelijke informatie is alle informatie die je verkrijgt in een vertrouwensrelatie met de jongere of 
zijn ouders; mondeling of door observatie (zoals bij een zwempartij). Als twee jeugdwerkers dezelfde 
vertrouwelijke informatie verkrijgen, delen zij deze informatie met elkaar, niet met andere 
medevrijwilligers. Als een kind gedrag stelt dat voor iedereen in de werking observeerbaar is, is dat 
‘gedeelde’ informatie binnen de werking.  
 
Er zijn uitzonderingen op de discretieplicht:  

• Als het delen van informatie in het belang is van de jongere. Dan vraag je echter wel altijd vooraf 
toestemming aan de jongere. Als je van mening bent dat een jongere niet zelf kan oordelen, 
beslist je dat niet zonder overleg met de verantwoordelijke, tenzij hoogdringendheid directe hulp 
vereist. 

• Als er sprake is van een noodtoestand: als de fysieke, psychosociale of seksuele integriteit van 
kinderen of jongeren op het spel staat.  

• Indien de wet je daartoe verplicht: bij een ondervraging door een onderzoeksrechter.  
• Indien er sprake is van een gewetenskwestie of moreel dilemma voor jou of de organisatie.  
• Als jij of de organisatie geschaad wordt.  

 
Tegenover ouders hebben jeugdwerkers geen discretieplicht. Zij hebben recht op informatie om 
fundamentele opvoedingsbeslissingen te nemen. Je weegt dat recht af tegenover het recht op privacy 
van de jongere. In sommige gevallen is het informeren van de ouders echter niet in het belang van de 
jongere. Je overlegt daarover altijd eerst met de verantwoordelijke, tenzij dat niet mogelijk is wegens 
hoogdringendheid. Bovendien draag je niet meer informatie over dan noodzakelijk voor een goed begrip 
van de situatie.  
 
De discretieplicht geldt ook tegenover IJD-collega’s of medevrijwilligers binnen de organisatie. Je 
kan vertrouwelijke informatie delen met teamgenoten onder volgende voorwaarden:  

• Voorafgaand overleg met de verantwoordelijke. Je moet de verantwoordelijke informeren en 
consulteren.  

• Je beperk je tot de noodzakelijke informatie.  
• Je deelt de informatie alleen met bevoegden en alleen indien het delen van informatie 

noodzakelijk is voor de uitvoering van hun opdracht.  
• De overdracht van informatie gebeurt bij voorkeur in een formele setting (teamverband).  
• Je brengt de jongere op de hoogte.  

 
Je hebt de plicht om je beslissingen, die invloed hebben op het leven van jongeren of op de organisatie, 
af te toetsen bij de verantwoordelijke.  
 
Indien de politie informatie aan je vraagt over jongeren, verwijs je door naar de verantwoordelijke. Je 
opereert sowieso binnen het kader van de wet. Wanneer mensen in gevaar zijn en je hebt daar weet 
van, ben je altijd verplicht om te helpen (rechtstreeks, via het contacteren van politie,…) indien dit kan 
zonder jezelf of andere in gevaar te brengen. Dit nalaten kan schuldig verzuim zijn.  
 
Heb je nood aan meer informatie of heb je concrete vragen over de discretieplicht? Richt je dan 
tot Koen Eylenbosch: koen.eylenbosch@ijd.be, 09 235 78 55 
  



5. Privacy – bescherming van persoonsgegevens  
 
Privacy van vrijwilligers 
IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens 
en dat je privacy als vrijwilliger wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring lees je hoe wij omgaan 
met jouw persoonsgegevens, waarbij we ons houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 
Privacy van derden 
IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen hecht bovendien veel waarde aan de bescherming van de privacy 
en in het bijzonder de persoonsgegevens van anderen, zoals deelnemers, leden, leveranciers, … die 
zij als organisatie verwerkt. Ook van jou verwachten wij dat je je in het kader van je vrijwilligerswerk 
houdt aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming.  


