
Raspberry Pi Foundation beschermingsbeleid

Misbruik herkennen en rapporteren, reageren op meldingen en omgaan
met onthullingen

1. Dit document moet worden gelezen naast het Raspberry Pi

Foundation-beschermingsbeleid. Naast het lezen van deze gids, moet je ervoor zorgen

dat je onze gratis e-learning module over bescherming van deelnemers voltooit, die

20-30 minuten in beslag neemt.

Verschillende vormen van misbruik

2. "Misbruik is een schending van de mensen- en burgerrechten van een individu door een

andere persoon of personen." No Secrets: UK Department of Health and Social Care,

2000.

3. Er zijn veel vormen van misbruik, waaronder:

a. Lichamelijk misbruik

b. Emotionele mishandeling

c. Verwaarlozing

d. Seksueel misbruik

e. Huiselijk geweld

f. Discriminerend misbruik

g. Financieel misbruik

4. De meeste soorten kindermishandeling passen in verschillende van deze categorieën;

pesten en huiselijk geweld omvatten bijvoorbeeld vaak zowel fysiek als emotioneel

misbruik.

5. Misbruik kan door iedereen in stand worden gehouden, inclusief volwassene tot kind,

kind tot kind, of volwassene tot volwassene, en mensen die misbruiken, kunnen van alle

achtergronden of lagen van de bevolking zijn.

Hoe herken je signalen van misbruik

6. De signalen van kindermishandeling zijn niet altijd duidelijk, en kinderen vertellen

misschien niemand wat er met hen gebeurt.

7. Een kind ervaart mogelijk misbruik als het bijvoorbeeld:

a. Vaak vies, hongerig of onverzorgd gekleed is
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b. Blijkbaar bang is voor ouders of verzorgers

c. Ernstig gekneusd of gewond is

d. Seksueel gedrag vertoont dat niet geschikt lijkt voor hun leeftijd

e. Wordt achtergelaten in onveilige situaties of zonder medische hulp

f. Voortdurend vernederd, beledigd, uitgescholden of gekleineerd wordt

g. Opgroeit in een huis waar sprake is van huiselijk geweld

h. Leeft met ouders of verzorgers die betrokken zijn bij ernstig drugs- of

alcoholmisbruik

8. Deze lijst dekt niet alle mogelijke signalen van kindermishandeling; je hebt misschien

andere aspecten van het gedrag of de omstandigheden van een kind opgemerkt die je

zorgen baren.

9. Mensen met een handicap of speciale onderwijsbehoeften lopen een groter risico op

misbruik. Ook zijn ze minder geneigd om misbruik te herkennen of zelf hun mening te

geven. Dit betekent dat jouw verantwoordelijkheid voor de bescherming ervan van

levensbelang is. Als je je zorgen maakt, hoe klein ook, moet je altijd contact opnemen

met het beschermingsteam van de Raspberry Pi Foundation voor advies.

Hoe te reageren op signalen of vermoedens van misbruik

10. Als je je zorgen maakt over een kind of kinderen die deelnemen aan een activiteit van

de Raspberry Pi Foundation, dan moet je de zaak onmiddellijk bespreken met een

medewerker op de locatie, die je zal begeleiden bij passende vervolgstappen in

overeenstemming met het beschermingsbeleid van de locatie.

11. Vul dit korte online beschermingsrapport formulier in of stuur een e-mail naar

safeguarding@raspberrypi.org om te beschrijven wat je hebt waargenomen en welke

acties je hebt ondernomen.  Een lid van ons team neemt binnen 24 uur contact met je

op met advies.

12. Als je dringend met iemand wilt praten, kun je onze 24-uurs telefonische

ondersteuningsdienst bellen: +44 (0) 800 1337 112 (alleen VK) of +44 (0) 203 6377

112 (van overal ter wereld). Houd er rekening mee dat deze lijn alleen wordt beheerd

door Engelstaligen.

Hoe te reageren op beschuldigingen van misbruik

13. In het geval dat je een beschermingsprobleem hebt of een melding krijgt over een

volwassene die verbonden is met de Raspberry Pi Foundation of deelneemt aan haar

activiteiten, moet je:

a. Het probleem zo snel mogelijk melden met behulp van ons meldingsformulier of

per e-mail aan safeguarding@raspberrypi.org.
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b. Alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de betrokken

volwassene zich terugtrekt uit elke activiteit.

14. Als je een urgente bezorgdheid omtrent bescherming hebt, kun je bellen met onze

24-uurs telefonische ondersteuningsservice: +44 (0) 800 1337 112 (alleen VK) of +44

(0) 203 6377 112 (van overal ter wereld). Houd er rekening mee dat deze lijn alleen

wordt beheerd door Engelstaligen.

15. Als er een punt van zorg over jou wordt geuit, moet je jouw deelname aan de club/het

evenement/de activiteit staken en de Raspberry Pi Foundation onmiddellijk op de

hoogte stellen via ons beschermingsrapport formulier of per e-mail naar

safeguarding@raspberrypi.org.

Hoe te reageren op een kind dat je vertelt (onthult) over misbruik

16. Als een kind details van misbruik deelt of iets waar je je zorgen over maakt:

a. Luister aandachtig

b. Verzamel de feiten

c. Probeer geen suggestieve vragen te stellen

d. Stel het kind gerust dat ze niet in de problemen zitten en dat ze er goed aan

doen door het je te vertellen

e. Leg het kind uit dat je deze informatie met een andere volwassene gaat delen

17. Schrijf alles op wat het kind je vertelt zodra dat kan. Meld je bezorgdheid zo snel

mogelijk bij de persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid van kinderen op de

locatie. Zij kunnen je begeleiden bij de volgende stappen, waaronder het zo accuraat

mogelijk opschrijven van wat je gehoord hebt.

18. Vul dit korte online beschermingsrapport formulier in of stuur een e-mail naar

safeguarding@raspberrypi.org om te beschrijven wat je hebt waargenomen en welke

acties je hebt ondernomen.  Een lid van ons team neemt binnen 24 uur contact met je

op met advies.

19. Als je dringend met iemand wilt praten, kun je onze 24-uurs telefonische

ondersteuningsdienst bellen: +44 (0) 800 1337 112 (alleen VK) of +44 (0) 203 6377

112 (van overal ter wereld). Houd er rekening mee dat deze lijn alleen wordt beheerd

door Engelstaligen.

Hoe de Raspberry Pi Foundation omgaat met de informatie die je geeft

20. Alle informatie die wordt ontvangen over beschermingszorgen zal worden vastgelegd

door de veiligheidsmedewerker bij de Foundation. Als de zaak dat vereist, wordt de

directeur van de Foundation hiervan binnen 24 uur op de hoogte gebracht nadat de

melding is ontvangen.
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21. We slaan alle rapporten veilig en vertrouwelijk op.

Vertrouwelijkheidsbeleid

22. Privacy en vertrouwelijkheid worden waar mogelijk gerespecteerd, maar niet als een

kind daardoor in een risicovolle situatie blijft, dan komt de veiligheid van het kind op de

eerste plaats.
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