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Doel:  
Een veilig klimaat en omgeving creëren bij SH-Jong voor al onze leden en vrijwilligers. 
Wij treden op volgens dit protocol waar dat nodig is en proberen hiermee grensoverschrijdend 
gedrag te voorkomen. 
 
Waarom?  
SH-Jong wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. In haar handelen en beleid wil SH-Jong 
door middel van dit protocol grensoverschrijdend gedrag voorkomen en indien nodig aanpakken. 
 
Hoe zijn aan vormen van ongewenst gedrag grenzen te stellen? Enerzijds door afspraken te maken 
en gedragsregels op te stellen. Anderzijds door elkaar aan te spreken of melding te doen bij de 
desbetreffende coördinator, de klachtencommissie of het bestuur wanneer grensoverschrijdend 
gedrag geconstateerd wordt of wanneer er vermoedens zijn van grensoverschrijdend gedrag. De 
gedragsregels moeten zorgen voor een prettig en veilig klimaat binnen SH-Jong.  
Openheid en respect staan voorop. Voor gedrag zoals pesten, machtsmisbruik en ongewenste 
intimiteiten, is binnen SH-Jong geen plaats. 
Door elkaar aan te spreken of melding te maken van grensoverschrijdend gedrag kan dit gedrag 
aangepakt worden en in de toekomst worden voorkomen. 
 
In dit protocol staat beschreven welke afspraken er binnen SH-Jong zijn gemaakt en hoe gehandeld 
moet worden als grensoverschrijdend gedrag wordt vastgesteld. 
 
Wie is verantwoordelijk: 
Iedereen binnen de organisatie is verantwoordelijk om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag. 
Mocht er sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag, dan is het belangrijk dat dit gemeld wordt. 
Het bestuur is in gevallen van grensoverschrijdend gedrag eindverantwoordelijk voor de afhandeling 
van de melding. 
 
Wat is grensoverschrijdend gedrag? 
Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we wangedrag, fysiek geweld, structureel of incidenteel 
pestgedrag, seksuele intimidatie, racisme of discriminatie, diefstal, vernieling of het herhaald 
negeren van gedragsregels. 
 
Grensoverschrijdend gedrag kan onderverdeeld worden in:  
- Seksuele intimidatie of andere vormen van seksueel ontoelaatbaar gedrag. 
- Alle vormen van agressie of geweld, waaronder negeren en buitensluiten. 
- Vernieling van eigendommen van een ander en/of de organisatie. 
- Discriminatie. 
- Diefstal 
 
Het maakt niet uit of grensoverschrijdend gedrag regelmatig of incidenteel plaatsvindt, het is in alle 
gevallen ontoelaatbaar. De vraag of iets wel of geen grensoverschrijdend gedrag is, kan alleen door 
het betrokkene worden beantwoord.  Bij grensoverschrijdend gedrag, zal het bestuur optreden. 
 
Grensoverschrijdend gedrag kan plaatsvinden tussen: 
- Lid en lid 
- Lid en vrijwilliger 
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- Lid en bestuurslid 
- Vrijwilliger en vrijwilliger 
- Vrijwilliger en bestuurslid 
- Bestuurslid en bestuurslid 
- Ouder van een lid en een vrijwilliger 
 
Stappen bij grensoverschrijdend gedrag: 
 
Dit stappenplan is bedoeld voor de vrijwilligers binnen SH-Jong. Als er tijdens een kamp of een 
activiteit sprake is van (een vermoeden van) grensoverschrijdend gedrag, dan treedt dit stappenplan 
in werking.  
 
Voorbeelden: 
- Een vrijwilliger pest een deelnemer van een activiteit 
- Een lid blijft een ander lid aanraken nadat er duidelijk aangegeven is dat dit niet gewenst is. 
- Een lid wordt telkens genegeerd of buitengesloten. 
 
Natuurlijk zijn er meer gevallen waarvan er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Als er een 
melding gemaakt wordt van grensoverschrijdend gedrag, zal er volgens het principe van hoor en 
wederhoor opgetreden worden, voor het bestuur een beslissing maakt. 
 
- Vermoeden:  
Inschatten van de situatie. Probeer vanaf het eerste moment van constateren vast te leggen of er 
sprake is van grensoverschrijdend gedrag, zo ja, wat voor soort grensoverschrijdend gedrag. Wat is er 
gebeurd, wanneer is het gebeurd, wie waren erbij, wat is de ernst van het grensoverschrijdend 
gedrag etc. Houd het op feiten, trek niet direct conclusies, zoek ook naar tegenargumenten; waarom 
is het mogelijk ander gedrag dan grensoverschrijdend gedrag? 
 
- Bespreekbaar maken: 
Spreek indien mogelijk meteen na constatering het lid, de vrijwilliger of het bestuurslid die het 
grensoverschrijdend gedrag vertoont aan op dit gedrag. Probeer door middel van gesprekken ervoor 
te zorgen dat het gedrag van de ander verbeterd.  
 
- Overleg:  
Hulp of advies vragen. Bij onvoldoende resultaat of als het een serieuzere vorm van 
grensoverschrijdend gedrag betreft schakel dan zo spoedig mogelijk het bestuur of een externe 
organisatie in. 
 
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen drie verschillende situaties. Hieronder worden de 
situaties uitgelegd en wat de stappen bij deze situaties zijn. 
1. Acute situatie 
2. Een spontane onthulling 
3. Een vermoeden 
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1. Een acute situatie 
Je ziet het grensoverschrijdende gedrag gebeuren, of ziet dat het niet lang geleden is gebeurd. 
 
Zorg voor veiligheid  
- Zorg ervoor dat het pesten, het misbruik, het geweld of de mishandeling stopt.  
- Haal het slachtoffer en dader uit elkaar.  
- Zorg ervoor dat het slachtoffer wordt opgevangen.  
- Zorg ervoor dat je zelf veilig bent.  
- Is er gevaar, bel dan 112.  
 
Haal de sporen niet weg. 
- Als er sporen zijn of bewijsmateriaal is, vernietig dit dan niet. Verwijder nare berichten niet, gooi 
dingen die kapot zijn gemaakt niet weg. Als er scheuren in je kleding zijn, bloedsporen of andere 
sporen, was deze dan niet en gooi ze niet weg. 
- Stel geen vragen aan het slachtoffer, maar luister.  
 
Meld wat er is gebeurd. 
- Meld de situatie bij het bestuur of een vertrouwenspersoon. 
 
Schrijf op wat er is gebeurd  
- Doe dit op eigen papier en vul later het meldformulier in. 
- Houd de informatie voor jezelf en bespreek deze niet met mensen die er niets mee te maken 
hebben. 
 
2. Een spontane onthulling 
Het slachtoffer of de dader vertelt zelf over grensoverschrijdend gedrag. 
 
Zorg voor veiligheid. 
- Zorg dat het slachtoffer zich veilig voelt, zoek eventueel contact met iemand die het slachtoffer 
vertrouwt, mits diegene daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft. 
 
Opvang. 
- Stel het slachtoffer gerust.  
- Stel geen vragen aan het slachtoffer, maar hoor het verhaal aan.  
 
Haal de sporen niet weg. 
- Als er sporen zijn of bewijsmateriaal is, vernietig dit dan niet. Verwijder nare berichten niet, gooi 
dingen die kapot zijn gemaakt niet weg. Als er scheuren in je kleding zijn, bloedsporen of andere 
sporen, was deze dan niet en gooi ze niet weg. 
- Stel geen vragen aan het slachtoffer, maar luister.  
 
Meld wat er is gebeurd. 
- Meld de situatie bij het bestuur of een vertrouwenspersoon. 
 
Schrijf op wat er is gebeurd.  
- Doe dit op eigen papier en vul later het meldformulier in. 
- Houd de informatie voor jezelf en bespreek deze niet met mensen die er niets mee te maken 
hebben. 
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3. Een vermoeden 
Er kunnen allerlei signalen zijn waarbij je denkt aan grensoverschrijdend gedrag. Het belangrijkste 
signaal is misschien wel : ‘ik heb het gevoel dat er iets niet klopt’.  
 
Signaleer. 
- Neem je vermoeden en het gevoel serieus.  
 
Meld de signalen. 
- Overleg met het bestuur of een vertrouwenspersoon. 
- Leg een dossier aan. Ook hier is het belangrijk dat je het bij feiten houdt. 
 
Schrijf op wat er is gebeurd. 
- Doe dit op eigen papier en vul later het meldformulier in. 
- Houd de informatie voor jezelf. Bespreek deze niet met mensen die er niets mee te maken hebben. 
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Meldformulier Grensoverschrijdend Gedrag 

Gegevens melder 
Naam:  
Email-adres:  
Telefoonnummer:  
Hoe kunnen wij jou/u het beste bereiken?: E-mail     WhatsApp     SMS     Bellen 

 

Gegevens betrokkenen 
Naam:  Lid, vrijwilliger, 

bestuurslid, ouder of 
extern? 

 

Naam:  Lid, vrijwilliger, 
bestuurslid, ouder of 
extern? 

 

Naam:  Lid, vrijwilliger, 
bestuurslid, ouder of 
extern? 

 

Naam:  Lid, vrijwilliger, 
bestuurslid, ouder of 
extern? 

 

Naam:  Lid, vrijwilliger, 
bestuurslid, ouder of 
extern? 

 

 

Gegevens omtrent het incident 
Datum en tijd waarop het incident plaatsvond …/…/…          … : … uur 
Plaats van het incident  
Wie waren er nog meer betrokken, behalve de 
hierboven genoemde betrokkenen? 

 

 

Omschrijving van het incident 
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Vervolgaanpak (in te vullen door het bestuur/vertrouwenspersoon) 
  

  

In te vullen door (het bestuur) 
Melding ontvangen op datum  

 
Datum:       Datum:  
Handtekening betrokkenen    Handtekening bestuur 


