Volleybalvereniging
Jumbo Van Andel - ORMI
Protocol Seksuele Intimidatie & Ongewenst Gedrag in de sport
(SI&OG)
1. Voorwoord
Als bestuur van ORMI willen we de zaken binnen onze vereniging goed op orde hebben.
De zorg voor een veilige omgeving is daarin essentieel. Je wilt immers een situatie scheppen waarin
sporters kunnen groeien en bloeien. Maatregelen nemen om ongewenst gedrag, zoals seksuele
intimidatie te voorkomen hoort daarbij. En voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als
het toch gebeurt. Jaarlijks komen verschillende zaken van grensoverschrijdend gedrag voor in de sport.
Denk hierbij niet alleen aan seksuele intimidatie, maar ook aan pesten, verbale of lichamelijke agressie en
discriminatie.
Sommige zaken blijven alleen in een kleine kring van direct betrokkenen bekend. Echter steeds vaker is er
een risico op publiciteit voor het slachtoffer, de sportvereniging, het verenigingsbestuur, de sportbond en
de sport in het algemeen. Het heeft vaak ingrijpende gevolgen voor zowel de slachtoffers als de
sportomgeving. Voor de sport geldt dat we iedere zaak er een teveel vinden!
De sport moet alle mogelijke maatregelen gebruiken om ongewenst gedrag en seksuele intimidatie te
voorkomen.
Grensoverschrijdend (seksueel) gedrag kan ook bij ORMI plaatsvinden. Als bestuur hebben we de taak om
de kans hierop zo klein mogelijk te maken. Daarom is het belangrijk het onderwerp op de agenda te
zetten: Sociaal Veilige Sportomgeving/ Grensoverschrijdend Gedrag/ Seksuele Intimidatie.
Allereerst staat het binnen het bestuur op de agenda. Nu het bestuur hiervoor een protocol heeft
opgezet, zal het onderwerp breder uitgedragen worden. Bijvoorbeeld op een vrijwilligersavond,
voorlichtingsavond voor ouders/trainers/jeugd, algemene ledenvergadering, thema-avond voor ouders en
jeugd, en op de website.
Maak het onderwerp bespreekbaar, geef het goede voorbeeld en spreek mensen aan op hun
gedrag!
Daarbij willen wij u ook wijzen op hoofdstuk 4 uit “Het Huis van ORMI”, waarin o.a. de normen en
waarden van ORMI zijn vermeld. “Het Huis van ORMI” is te vinden op onze website onder het kopje
“VOOR LEDEN”.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn omtrent dit document, schroom dan niet een mail te
sturen naar voorzitter@ORMI.nl.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van Jumbo Van Andel-ORMI
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2. Risico’s – Wie, wat, waar
Wie vormen een risico? Mensen die direct contact hebben met minderjarigen of met mensen met een
verstandelijke beperking vormen een risico. Vaak zijn dat trainers van jeugdelftallen, maar het kan ook
gaan om bv. de zaalwacht of een begeleider (coach/ouders). Plegers van seksuele intimidatie herkennen
kwetsbare mensen op afstand. Soms werken plegers jarenlang aan het opbouwen van een relatie voordat
het misbruik daadwerkelijk plaatsvindt. Neem daarom iedereen die een relatie kan opbouwen met
kwetsbare mensen mee in je risicoanalyse. Onder kwetsbare sporters verstaan we sporters met een
handicap of jonge sporters die niet zo weerbaar zijn maar ook talentvolle sporters (zoals de vaandelteams
en (sub)topsporters die soms individueel getraind worden en bereid zijn om veel van hun trainers aan te
nemen.

Welke gelegenheden vormen een risico?
Gelegenheden waarbij volwassenen alleen zijn met minderjarigen of mensen met een (verstandelijke)
beperking vormen een risico. Wanneer er binnen de sportvereniging een open cultuur is waar
bespreekbaar is welk gedrag gewenst en ongewenst is, wordt het risico beperkt. Zorg hierbij dat ieder lid
weet waar hij of zij terecht kan met twijfels over het eigen handelen of dat van anderen (bijvoorbeeld bij
de vertrouwenscontactpersoon).
Risico-gelegenheden voor ORMI zijn de jeugdkampen, feesten voor de jeugd, teamuitjes, het vervoer naar
en van wedstrijden. Maar denk ook aan de social media: Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram,
Snapchat, e-mail, sms, enz.

Welke locaties vormen een risico? Bepaalde locaties kunnen een risico vormen. In hoeverre geeft de
omgeving een potentiële pleger de gelegenheid die hij of zij nodig heeft? Zijn er veel afgesloten of
afgelegen ruimten? Hoe is de accommodatie ingericht? Slapen vrijwilligers weleens samen met
minderjarigen in één ruimte?
Risicolocaties voor ORMI zijn de kleedkamers/douches van de PWA-hal en andere sporthallen, jeugdtentenkampen.
In het kader van het protocol SI&OG heeft het bestuur van ORMI regels opgesteld voor het
kleedkamergebruik in de PWA-Sporthal:
* geen kleine meisjes/mini’s/MC bij grote meisjes MB/MA/dames in de kleedkamer
* geen kleine jongens/mini’s/JC bij grote jongens JB/JA/heren in de kleedkamer
* geen vaders/mannelijke trainers/coaches bij meisjes in de kleedkamer
* overzicht wie waar zit/is en ook zeker wie waar niet hoort te zijn
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3. Algemene omgangsregels
Binnen sportverenigingen heb je te maken met intimiteit. Bij veel activiteiten is er sprake van lichamelijk
contact. Gedacht kan worden aan het stoeien, in kleine ruimten vertoeven en het douchen in
gemeenschappelijke ruimten. Het actief hanteren en uitdragen van omgangsregels helpt om
overschrijding van grenzen te voorkomen.
De omgangsregels gelden ook bij het gebruik van social media (WhatsApp, Facebook, Twitter, sms, enz.).
Via deze LINK naar de website Nevobo.nlvind je meer over gedragsregels m.b.t. social media (“Sportief op
social media”). Om duidelijk te maken wat wel en niet kan.
Onderstaande algemene omgangsregels gelden voor iedereen binnen ORMI: leden, trainers,
begeleiders, kaderleden, vrijwilligers en bezoekers:
1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de
sportvereniging.
2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
3. Ik val de ander niet lastig.
4. Ik berokken de ander geen schade.
5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
7. Ik negeer de ander niet.
8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk
leven of uiterlijk.
13. Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als
dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich
daar niet aan houdt er op aan.
Mocht iemand zich niet houden aan bovenstaande omgangsregels, dan kunt u dit ook melden bij een
begeleider, trainer, coach, ouder, het bestuur of de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van ORMI. Aan wie
u het meldt, is natuurlijk afhankelijk van de aard van het probleem.
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4. Gedragsregels begeleiders in de sport
Omgangsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag. In de sport is de relatie
tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom hebben we gedragsregels vastgesteld, gericht op
trainers, coaches, kaderleden, zaalwachten, wedstrijdfunctionarissen, ouders, etc. (verder in de tekst
begeleider genoemd).
Ze geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. Deze gedragsregels zijn
er niet alleen om de jeugdige sporter te beschermen, maar dienen ook ter bescherming van de
begeleiders.

De begeleider …
1. Veilige omgeving … moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich
veilig kan voelen.

2. Waardigheid … onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn
waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het
kader van de sportbeoefening.

3. Seksuele intimidatie … onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of seksuele
intimidatie tegenover de sporter.

4. Seksueel misbruik Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de
jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als
seksueel misbruik.

5. Aanraking … mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de
begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren,
zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en
borsten.

6. Intimiteiten … onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten via welk
communicatiemiddel ook (denk aan Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Snapchat, e-mail, sms,
enz.). De begeleider moet in zijn contact met jeugdleden professionele distantie in acht nemen. Op
de social media geen té persoonlijk contact, maar contact uitsluitend in relatie tot de sport.

7. Privéruimte … zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect
omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de
tent of hotelkamer. Een-op-een situaties moeten vermeden worden, ook m.b.t. vervoer naar en van
wedstrijden. Een-op-een gesprekken tussen trainer/begeleider en jeugdlid dienen altijd in een
openbare ruimte plaats te vinden, waar ook anderen aanwezig zijn (bv. in een hoekje van de
sportzaal of kantine).
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8. Bescherming … heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als
gevolg van seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag. Daar waar bekend of geregeld is wie de
belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of
instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9. Tegenprestaties … zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke
bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of
geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken
honorering staan.

10. Naleving … zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de
sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal
hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

11. Verantwoordelijkheid In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het
binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
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5. Procedure voor het aanstellen van begeleiders
Het is raadzaam om nieuwe begeleiders te screenen. Zedendelinquenten herken je niet aan hun uiterlijk.
Vaak zijn het heel voorkomende en aardige mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken.
Het is bekend dat plegers van seksuele intimidatie situaties opzoeken waarin makkelijk contact gelegd kan
worden met minderjarigen. Daarbij maken ze gebruik van de welwillendheid en het vertrouwen binnen
een sportvereniging.
ORMI heeft een aantal mogelijkheden om meer grip te krijgen op de mensen die actief zijn binnen de
vereniging.
* Voor contracttrainers geldt de volgende procedure binnen ORMI:

. Aanstellingsgesprek
Het bestuur voert een aanstellingsgesprek met een potentiële contracttrainer. Tijdens dit gesprek wordt
duidelijk gemaakt dat ORMI de gedragsregels serieus neemt en wordt gevraagd naar de motivatie van de
trainer om met kinderen te willen werken, naar zijn werkervaring en referenties bij vorige organisaties.

. Referenties checken
Ook de achtergronden van nieuwe contracttrainers worden gecontroleerd. Dit kan door op basis van het
cv contact op te nemen met verenigingen uit het verleden waar de trainer actief is geweest. Vraag hierbij
naar mensen die direct met de nieuwe trainer hebben samengewerkt en vraag bij hen na of de verkregen
informatie (uit het cv of gesprek) juist is.

. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Een Verklaring Omtrent Gedrag is een verklaring waarbij het Ministerie van Justitie controleert of de
aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie waarvoor de verklaring
wordt aangevraagd. Zo zal iemand die ooit veroordeeld is voor ontucht met minderjarigen geen VOG
krijgen voor trainer/begeleider van een jeugdteam. Het feit dat iemand zo’n verklaring kan overleggen,
betekent niet dat iemand nooit met Justitie in aanraking is geweest. Een VOG is een goede mogelijkheid
om meer zekerheid te verkrijgen over het verleden van een nieuwe trainer, leider of verzorger.
Een vrijwilligers sportorganisatie kan zich aanmelden voor de Regeling Gratis VOG op gratisvog.nl. Als de
organisatie is toegelaten kan zij digitaal gratis VOG’s aanvragen voor haar vrijwilligers die werken met
minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking.

. Bevragen registratiesysteem seksuele intimidatie
ORMI kan het registratiesysteem Seksuele Intimidatie bevragen of de kandidaat is opgenomen in het
Registratiesysteem voor plegers Seksuele Intimidatie. Dit sport brede register, dat goedgekeurd is door
het College Bescherming Persoonsgegevens, registreert plegers na een straf - of tuchtrechtelijke
veroordeling voor een van tevoren vastgestelde periode. Een aanvraag kan ingediend worden bij de
NeVoBo.
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6. Vertrouwenscontactpersoon (VCP) ORMI
De VCP is binnen ORMI het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele
intimidatie of ander ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, lichamelijk geweld en hier met iemand
over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over
grensoverschrijdend gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand die bekend is
binnen de sportvereniging. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden,
vrijwilligers, bestuur, etc.
De activiteiten van een VCP zijn:
1. Eerste opvang/ aanspreekpunt
2. Doorverwijzen
3. Preventieactiviteiten
De VCP voor ORMI is Meggie Moors, meggiemoors@gmail.com, tel. 0578-627314 / 06-43787670.
Meer informatie is te vinden op onze website via Voor Leden >Vertrouwenscontactpersoon

