Gedragsnormen en -regels voor begeleiders, trainers
en
Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon
binnen Reddingsbrigade Drachten
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1 Inleiding.
(Seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie zijn vormen van gedrag die niet thuis
horen in een goed en stimulerend sportklimaat. Het bestuur van de Reddingsbrigade Drachten
probeert dit soort ‘ongewenst gedrag’ dan ook zoveel mogelijk te voorkomen en heeft in dit
kader een Gedragsregels/Gedragsnormen voor begeleiders (trainers, (hulp-) instructeurs, (les)begeleiders, coördinatoren, bestuursleden opgesteld. Daarnaast zijn er twee
vertrouwenscontactpersonen aangesteld.
Leden en ouders van minderjarige leden respecteren over het algemeen elkaars grenzen.
Grenzen die meestal heel vanzelfsprekend zijn, maar die af en toe expliciet gemaakt moeten
worden omdat gedrag dat door een ander als ‘een leuke manier van omgaan’ wordt beschouwd
voor een ander te ver gaat. Soms écht te ver. Wanneer een ander jou lastig valt met zijn of haar
gedrag en je zelf niet meer weet hoe je de situatie op moet lossen, kun je verschillende dingen
doen.
In eerste instantie kun je de hulp van een teamgenoot, trainer, hoofdtrainer, instructeur of het
bestuur inroepen. Wij streven ernaar ervoor te zorgen dat via deze weg de situatie naar ieders
tevredenheid wordt opgelost. Mocht dit niet lukken of je hebt gegronde redenen om de geen
vertrouwen te hebben in de hiervoor genoemde weg, kun je ook contact opnemen met de
vertrouwenspersoon van Reddingsbrigade Drachten. Zij/Hij fungeert in eerste instantie als
klankbord en kan je helpen te zoeken naar een oplossing. Soms kan dat een informele oplossing
zijn, waarbij een vertrouwenspersoon eventueel bemiddelt. Indien noodzakelijk of gewenst kan
zij/hij je ook door verwijzen naar een andere instantie. Bij meer extreme vormen van ongewenst
gedrag kan een formele oplossing meer voor de hand liggen.
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2 .Gedragsnormen en gedragsregels voor begeleiders.
De onderstaande gedragsregels die onze brigade hanteert zijn afgeleid van die van het NOC*NSF.
Waar begeleider in de gedragsregels is geschreven moet gelezen worden: trainer,
(hulp)instructeur, (les-)begeleider, coördinator of bestuurslid .
1.
De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter
veilig voelt (om te bewegen).

zich

De sporter moet als mens worden gerespecteerd. Er mag geen onderscheid worden gemaakt
naar of nadruk worden gelegd op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,
geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd, lichamelijke
kenmerken of burgerlijke staat.
Dat betekent dat de sporter zich zowel tijdens het sporten maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in
de kleedruimtes, veilig moet voelen en het gevoel moet hebben dat hij zich - letterlijk - vrij kan
bewegen.
2.

De begeleider 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 voor het gezamenlijk gestelde doel.

Hierbij gaat het erom dat de begeleider niet onnodig binnendringt in het privéleven van de
sporter, bijvoorbeeld door er vragen over te stellen, afspraken te maken, contact op te nemen
enzovoort.
3.

De begeleider onthoudt zich van elke vorm van psychisch, fysiek of seksueel
(machts)misbruik of ongewenste gedrag en intimiteiten tegenover de sporter.

De begeleider mag zijn specifieke situatie en relatie niet gebruiken voor doeleinden ten eigen
nutte die in strijd zijn met zijn verantwoordelijkheid voor de sporter of die de grenzen van de
relatie overschrijden.
In de (professionele) relatie met de sporter kunnen bij beide gevoelens ontstaan die zich niet
verhouden met de relatie tot het trainen, begeleiden en dergelijke. Deze gevoelens kunnen
bijvoorbeeld zijn: jaloezie, verliefdheid, afkeer, agressie of discriminatie.
Beide partijen moeten alert zijn op deze gevoelens. De begeleider moet - zelfs als de sporter dat
verlangt of daartoe uitnodigt - dan ook niet metterdaad ingaan op seksuele en/of al dan niet
agressieve toenaderingspogingen, dan wel dergelijke toenaderingspogingen zelf ondernemen.
4.
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.
Tussen volwassenen en jeugdigen is sprake van een natuurlijk overwicht. Het natuurlijke
overwicht van de 'dader' en angst voor de gevolgen maken het vele malen moeilijker om hem 'lik
op stuk' te geven bij ongewenst gedrag.

5.
De begeleider 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
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ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen,
billen en borsten.
De begeleider dient ervoor te zorgen dat daar waar lichamelijk contact noodzakelijk en
functioneel is voor de sportbeoefening, dit contact of deze aanrakingen nooit verkeerd - in de zin
van seksueel intimiderend - kan worden geïnterpreteerd.
6.

De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten, dan wel
verbale uitlatingen die door de sporter als intimiderend of denigrerend kunnen worden
ervaren.

Hierbij kan worden gedacht aan (seksueel getinte) opmerkingen en insinuaties, zoals grove taal
en schuine moppen, onder het mom van 'dat moet kunnen'. Het geven van opmerkingen en het
stellen van niet-functionele vragen - vaak onnodig in detail - over het (seks-)leven, geloof en
(etnische) achtergrond van de sporter.
7.

De begeleider zal tijdens trainingen met respect omgaan met de sporter en de
ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer, zwembad en kantine.

Gereserveerd en met respect omgaan met de ruimtes waarin de sporter zich kan bevinden,
betekent dat de sporter zich daar veilig moet voelen, zijn privacy gewaarborgd is en sociale
controle niet is uitgesloten.
8.

De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en
(machts)misbruik als gevolg van ongewenst gedrag en ongewenste intimiteiten.

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.
Binnen zijn mogelijkheden heeft de begeleider de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en
het welzijn van de sporter. De begeleider zal de daarvoor redelijke en noodzakelijke
maatregelen moeten nemen ter voorkoming van lichamelijke en geestelijke schade en misbruik,
veroorzaakt door ongewenste intimiteit.
De begeleider zal moeten samenwerken met bijvoorbeeld jeugdconsulenten,
vertrouwenspersonen of ouders of hen van informatie voorzien. De begeleider zal feiten van
vertrouwelijke aard, aan hem toevertrouwd, te allen tijde dienen te respecteren. Er zullen
slechts mededelingen aan derden worden gedaan - indien enigszins mogelijk in overleg met de
sporter - wanneer de begeleider ervan overtuigd is dat de belangen van de sporter of zijn
omgeving hiermee zullen zijn gediend.
9.
De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels door iedereen die betrokken is bij de
sporter worden nageleefd.
Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende
persoon daarop aanspreken. De begeleider heeft een voorbeeldfunctie. Hij zal maatregelen
moeten nemen op het moment dat hij grensoverschrijdend gedrag constateert.
In eerste instantie dient hij de betreffende persoon erop aan te spreken. De begeleider kan hem
bijvoorbeeld verwijzen naar een (hoofd-)trainer, instructeur, bestuurslid of
vertrouwenspersoon of hem helpen een klacht in te dienen.
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10.

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Dit betekent dat de begeleider ook alert moet zijn op gedragingen die niet direct seksueel
intimiderend zijn, maar wel als grensoverschrijdend worden ervaren. Ook in dit geval dienen
door hem passende maatregelen te worden genomen, zoals het aanspreken van de betreffende
persoon.
11.

Iedereen die binnen onze brigade vanuit zijn of haar functie als trainer of begeleider
contact heeft met minderjarige leden dient in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent
Gedrag.

Deze verklaring dient door de begeleiders zelf te worden aangevraagd en overlegd te worden
aan het bestuur.
Naast een sportieve taak heeft een sportbegeleider ook een (weliswaar gedeelde)
opvoedkundige opdracht. De begeleider is medeverantwoordelijk voor de veiligheid, de
gezondheid en het welzijn van de (jonge) sporter en voor diens ontwikkeling naar
zelfstandigheid. Daarbij moet de begeleider zelf de persoonlijke grenzen van de sporter
respecteren en de grenzen van professioneel gedrag niet overschrijden. Ook moet een
begeleider de sporter ondersteunen in het zelf stellen van grenzen naar anderen toe.
De omgang tussen mensen en het lichamelijke contact bij het sporten laten zich niet tot in detail
regelen. Dat is ook niet de bedoeling van de gedragsregels. Lichamelijk contact kan functioneel
zijn en een 'aai over de bol' kan motiverend en prettig zijn. Aanrakingen en bijvoorbeeld het
geven van complimentjes moeten in de sport geen taboe worden.
De gedragsregels zijn richtlijnen voor de begeleider, waarmee seksuele
intimidatie kan worden voorkomen. Ze geven de grenzen aan van het handelen. Ze fungeren als
toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Ze nodigen uit tot
nadenken en discussiëren over het eigen handelen en dat van anderen in de sportomgeving.

3. Omschrijving ongewenst gedrag en ongewenste
intimiteit.
Onder ongewenst gedrag verstaat Reddingsbrigade Drachten de volgende categorieën
gedragingen:
• Verbale agressie (bijvoorbeeld schelden, schreeuwen, treiteren);
•

Fysieke agressie (bijvoorbeeld slaan, vastgrijpen);

•

Psychische agressie/intimidatie (bijvoorbeeld dreigen, chanteren, achtervolgen, pesten);

Seksuele intimidatie (bijvoorbeeld nafluiten, opmerkingen maken, aanranding en
verkrachting);
Een ongewenste intimiteit is elke vorm van gedrag –al dan niet seksueel van aard-, of
toenadering, in verbale, non-verbale, fysieke of schriftelijke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die
door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.
Ongewenste intimiteit kan voorkomen tussen sporters onderling, tussen kader onderling en
tussen sporters en kader. Het is een breed begrip. Dubbelzinnige grapjes, onverwachte
aanrakingen en pin-ups in de verzorgingsruimte kúnnen als intimiderend worden ervaren.
Ook ondubbelzinnige, strafbare vormen van seksueel misbruik, zoals aanranding en
verkrachting, vallen onder seksuele intimidatie. Dergelijke vormen van seksuele intimidatie
beginnen vaak met 'onschuldige' vormen van intimidatie.
•
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Ongewenste intimiteit komt het meest voor in relaties waarbij sprake is van een machtsverschil.
Dat machtsverschil kan te maken hebben met leeftijd (volwassene tegenover kind), positie
(trainer tegenover sporter) of getal (groep tegenover eenling).

4. Doel van aanstelling van een vertrouwenspersoon.
Reddingsbrigade Drachten wil een sportvereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd
kunnen voelen. De vertrouwenspersoon heeft een taak in het in stand houden of zelfs verbeteren
van de omgangsvormen welke bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor de
individuele leden.
Zij/Hij draagt zorg voor de eerste opvang van betrokkenen (slachtoffers, ouders van
minderjarige slachtoffers, beschuldigde, bestuur en evt. de bond) bij een incident binnen de
vereniging.
Landelijke wetgeving heeft bepaald dat sportverenigingen volgens de ARBO wet, een
vertrouwenspersoon kunnen aanstellen. Bij deze voldoet Reddingsbrigade Drachten aan de
regelgeving vanuit de ARBO wet.
De vertrouwenspersoon is een onafhankelijke persoon die geen deel uitmaakt van het bestuur
van Reddingsbrigade Drachten. Om de toegankelijkheid van de vertrouwenspersoon zo goed
mogelijk te waarborgen wordt deze functie bij voorkeur door 2 personen (zowel een mannelijk
als vrouwelijk persoon) vervuld. De vertrouwenspersoon wordt door de ALV benoemd.

5. Taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon
1. Een luisterend oor bieden in geval er sprake is van ongewenst gedrag maar verdere actie
niet gewenst wordt.
2. Indien gewenst, het informeel afhandelen van een klacht over ongewenst gedrag.
3. Het in behandeling nemen van problemen van leden van Reddingsbrigade Drachten met
betrekking tot ongewenst gedrag. Hieronder wordt verstaan; het bieden van
ondersteuning, begeleiding en advisering om het probleem bespreekbaar en hanteerbaar
te maken. Te trachten de meest wenselijke en haalbare oplossing te vinden. Zo nodig
door als bemiddelaar op te treden, of door er één in te schakelen. Of door te verwijzen
naar een externe instantie. Dit alles uitsluitend met instemming van betrokkene.
4. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur ten aanzien van het beleid op het
terrein van ongewenst gedrag en het voorkomen hiervan. De vertrouwenspersoon is
verantwoording schuldig aan de bestuursvoorzitter. Tenminste 1 x per jaar rapporteert
de vertrouwenspersoon aan de bestuursvoorzitter over de klachten die haar/hem
hebben bereikt. Zij geeft daarbij tenminste aan: de gevolgde procedure en de kwantiteit
van klachten.
5. Waar mogelijk preventief te werk gaan. Bij signalering van mogelijke problemen op het
gebied van ongewenst gedrag, wordt dit met betrokkenen besproken.
6. Vragen beantwoorden, doorverwijzen, adviseren of toetsen over al dan niet
overschrijden van grenzen.
7. Bij geruchten van klachten, onderzoeken of deze klachten werkelijk bestaan.
8. Doorverwijzen naar de poule van vertrouwenspersonen- en adviseurs van de NOC*NSF.

6. Gedragscode vertrouwenspersoon; omgaan met
vertrouwelijkheid.
1. De vertrouwenspersoon gaat een vertrouwensrelatie aan met het slachtoffer of andere
personen die een beroep op haar doen of tot wie zij/hij zich richt. Daarom belooft de
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vertrouwenspersoon alle betrokkenen geheimhouding van hetgeen hem/haar bij de
uitoefening van zijn/haar functie als vertrouwenspersoon ter kennis komt.
2. Tevens zorgt de vertrouwenspersoon ervoor dat de eventueel noodzakelijke
documentatie en archivering van gegevens geschiedt in overeenstemming met het
vertrouwelijke karakter ervan. Dit geldt ook voor de werkaantekeningen die de
vertrouwenspersoon voor zichzelf maakt.
3. Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk als het slachtoffer en/of andere personen
schriftelijk toestemming geven tot het doorbreken van deze belofte tot geheimhouding,
of wanneer zeer dringende redenen aanwezig zijn zoals omschreven in 6.4.
4. Bij het ontbreken van schriftelijke toestemming van de betrokken persoon om
informatie aan derden te verstrekken, kan de vertrouwenspersoon zich pas ontheven
achten van de belofte tot geheimhouding indien tenminste voldaan is aan al de vijf
hieronder genoemde voorwaarden:
a. Alles is in het werk gesteld de toestemming van de betrokken persoon te verkrijgen.
b. De vertrouwenspersoon verkeert in gewetensnood door het handhaven van de
geheimhouding.
c. Er is geen andere weg dan doorbreking van de geheimhouding om het probleem op te
lossen.
d. Het is vrijwel zeker dat het niet doorbreken van de geheimhouding voor betrokkenen
of voor derden aanwijsbare en ernstige schade en/of gevaar zal
opleveren.
e. De vertrouwenspersoon is er vrijwel zeker van dat doorbreking van de
geheimhouding de schade aan betrokkenen of anderen in belangrijke mate zal
voorkomen of beperken.
5. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, zal de vertrouwenspersoon zijn/ haar
redenen om de geheimhouding te doorbreken met een ter zake kundige partij bespreken
alvorens de geheimhouding te doorbreken.
a. De vertrouwenspersoon brengt betrokkenen op de hoogte van het voornemen de
geheimhouding te doorbreken, alvorens dit daadwerkelijk te doen.
b. Indien het doorbreken van de geheimhouding dit noodzakelijk maakt, verwijst de
vertrouwenspersoon betrokkenen onverwijld naar een andere vertrouwenspersoon
en/of instantie.
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7. Vaardigheden van de vertrouwenspersoon.
De functie van een vertrouwenspersoon in een vereniging heeft als complexheid in zich, dat de
persoon in deze functie kan worden benaderd door alle partijen die betrokken zijn bij een
hieronder genoemde situatie. Deze partijen (kunnen) zijn; het slachtoffer of de ouders, de
beschuldigde en de vereniging (soms ook de bond) die te maken krijgt met:
1. Vormen van ongewenst gedrag herkennen en signaleren.
2. Partijen, betrokken bij ongewenst gedrag opvangen en hulp bieden.
3. Partijen, betrokken bij ongewenst gedrag, informeren over procedures en
4. regelgeving inzake ongewenst gedrag.
5. Zich op adequate wijze binnen de vereniging presenteren en ongewenst gedrag
6. Binnen de vereniging bespreekbaar kunnen maken.
Voor ondersteuning in deze taak kan contact opgenomen worden met de poule van
vertrouwenspersonen- en adviseurs van de NOC*NSF

8. Werkwijze vertrouwenspersoon bij een klacht
De vertrouwenspersoon zal trachten door verwijzing, bemiddeling of advisering een oplossing
te bewerkstelligen voor de gemelde klacht.

8.1 Verwijzing
Het kan zijn dat een andere klachtenregeling zoals gehanteerd door het NOC*NSF meer geschikt
is voor de behandeling van de melding/klacht. In dat geval zal de vertrouwenspersoon dit met
betrokkene bespreken en doorverwijzen.
Daarnaast kan het in geval van beschuldiging van strafbare zaken, noodzakelijk zijn om aan te
dringen op het doen van aangifte bij de politie. Bij kinderen onder de 12 jaar kan het nodig zijn,
al dan niet met instemming van het slachtoffer (zie 6.4.) contact op te nemen met ouders en/of
wettelijke vertegenwoordigers en de politie.

8.2 Bemiddeling
De vertrouwenspersoon streeft ernaar problemen uit de wereld te helpen door bemiddeling. Het
slachtoffer zal, na een gesprek, eerst het advies krijgen om een gesprek aan te gaan met de
beschuldigde.
Als betrokkene daarmee akkoord gaat, neemt de vertrouwenspersoon contact op met de
beschuldigde. Soms kunnen de problemen opgelost worden in één of meerdere gesprekken
onder leiding van de vertrouwenspersoon, tussen de betrokkenen. Soms kan de oplossing
gevonden worden in een gesprek tussen de vertrouwenspersoon en de beschuldigde. Dit alles
gebeurt alleen met de instemming van het slachtoffer en de beschuldigde.

8.3 Advisering
Het is ook mogelijk dat de vertrouwenspersoon één of meer gesprekken met de betrokkenen
voert, waardoor diegene mogelijkheden ziet om zelf tot een oplossing van het probleem te
komen.

8.4 Preventie
De vertrouwenspersoon heeft een taak in de preventie van ongewenst gedrag.
Daartoe zal bij het kader, waaronder trainers, coaches en begeleiders bekend gemaakt moeten
worden met gedragsnormen en het oppakken van de signalen van ongewenst gedrag.
Voorop staat dat de hele vereniging een verantwoordelijkheid heeft in het naleven van
gedragsnormen.
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Middelen kunnen zijn: themabijeenkomsten, risico inventarisatie, artikelen op de website ,
besprekingen in trainersbijeenkomsten, foldermateriaal van NOC*NSF beschikbaar stellen en
het bestuur van advies voorzien inzake ongewenst gedrag en de preventie hierin.

8.5 Ondersteuning
De vertrouwenspersoon van Reddingsbrigade Drachten kan zelf terugvallen op het
overkoepelend beleid en ondersteuning die geboden wordt door het NOC*NSF.
De vertrouwenspersonen voor Reddingsbrigade Drachten zijn:
Bert Uneken
Sietske van Linddonk

tel: 06-21208120
tel: 06-53738891
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