Gedragsregers tér prevenre vàn seksuélè intimrdadè
in de spon voor sporöégérèlders
lJscrub Hoek van Ho'and vindt een veirige
en sociare orÍEeving voor kinderen, jongeren
en
(wuwi'ige) begereide* berangdjk. Een và, rysieke
ó" trrrp-loo"r""-0"*ror1 rs net gebruik van een
gedragscode Hierin staat wat wer en niet gewensi
r" i, à"
tussen b€gereiders
jeugdreden
en

"ö""g

Veel grenzen in het contact tussen begèleldèrs èn jeugdleden
binnen een sporÈetting zijn niet
eenduidig. Het ene kind wil even.op schoot Ztten ab
Éi
iàó*l""xt,
het andere kind heeft
behoefte aan een aai over de bol en weer een
prettig om
niet
aangeraaK te worden. Hièrovèr kunnen.dus nooit
";J";
pr"órói ài"nrËn worden aÍgesproken die
voor alle kinderen en in a,e situaties gerden. Dat is
oi*' *ant voor veer kinderen
is dichtbrjheid en richarnerijk contact ein voorwà"ià"
tËlï"]àn.
Maar er is wer één heer
duidelijke gÍens en dat is de grens dat s€ksuere tr"ro"iirà"í
àntacten
tussen begereiders
en jeugdleden absoluut ontoelaatbaar zijnl
""

iiil;;di;;t
,""igïJ
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Daarom hebben wij ars ijscrub Hóèkvan Ho[and voor traineís/begereiders
die werken metjeugd een
gedragscode opgesteld.
De gedragscode vorÍnt een aanvuling op het wetboek
van strafrecht waadn is
opgenomen is wat juridische grenzen zijn in de onrgang met
minderjarigen.

op 20.rnei 1997 zijn door de negen"g landerijke sportorganisaties aangesroten
bij Noc.NSF
10 gedragsregels
voor sportbegereidérs aangenomen
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seksuere intimidatie.

De begeleider zorgt voor een omgeving en een sÍeer waartinnen
hetJeugdlid zich veilig
en gerespecleerd voelt
2- De begereider gaat zo om mel een jeugdrid dat zijnrhaar waatdigheid niet wordt aangetast
3a. De begereidèr dringt niet vérder doór iÀ tret privetóven van net;eugotid
dan Íunctioneer
noodzakelijk is.
3b. De begeleider gebruiK e-mail, smsi,vhatsapp en social media
alleen om informatie oveÍ
verenigingsactivileiten naar jeugalleden te communiceren.
De begereider onthoudt zich vaÀ erke vorm van seksueie benadering
en misbruik ten
opzichte van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, -conracten
en-+elaties tussen
begerérder en ieugdÍd tot rB jàar ziln onder geen-beóing geoorroofd
en worden
beschouwd als seksueel misbruik.
5, De. begeleider raakt het jeugdlid niet-op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar
rederuke verwachting ars seksueer oÍ eroflsch vàn aóro ervàren
zar worden.
De begereider gaat tijdens kampen en activiteiten met resfd om
rnet jeugdreden en de
ruimres waarin àj zrch bevinden, zoars sraapzaren, tenten, omkreedruint"i,
oouct
7. De begereider bescheÍmt hetjeu.gcflid naar vermogen t"gón ,o-"n ,an ongèrurffaardige
"" "t"
behandeling en seksueer nisbruík en ret er actieiop toË dat de gedragscoà"
óoo,
die bij het jeugdlid is betrokken, wordt nageleefd.
'-e.delè9n
Als.de
begereider gedrag signareeat dat niet in oveieenstèmming is met
deze
gedragscode en bij verrnoedens van seksueer misbruik, is
hij ve-rpricninÉrrïn rneHing te
maken bij de daaNoor door het bestuur aangewezen peÍsonen.
Déöegetetder kdjgt oÍ géeft geen {i1)1a191éfe vergo"diffi die ntet
in dé rede zijn.
.9.
'Í 0. In die gevallen
waar de gedragscode niet (direct) ,àoà"i]ot OX t*1fet over de
toelaatbaarheid van bepaard gedrag zarde begereider in óe geest van
de gedragscode
handelen en zo nodig daarover in cóntact te tróden met een àoor
het bestJur
aangewezen persoon.
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Ondergetekende hèeft kennis genomen van de strekking van de gedragscode
(gedragsregels en
uitleg) en heeft het voornernen om zich als trainer van jeugd volgens
die code te gedàgeni.
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Toelichting gedragscode
veer grenzen in het contact tussen begereiders en jeugdreden
binnen het vërenigingsreven ziin niet
eenduidig. Het ene kind wil even op sChoot zitt.n ,i"
Ëi
iÀó"t zoekt,'o,
het andere kind heefr behoefre
aan een aai over de bol en weer een ander kind vinot net
nieiprettig
Hierover kunnen dus nooit precies grenzen worden afgesproken
die vooÍ"anó"rààË;"
alle kinderen en in alle
situaties gerden. Dat rs maar goed óok, want voor ve;iÉilË;;
is dichtbiiheid en richameriik contact
een voorwaarde om te groeien. Maar er is wet één heet ouiOeri;fe
il
seksuele handeringen en contacten tussen begereideÀ
ffior"o"n die bij ons komen
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absoruut
ontoelaatbaar zijn!
ln art. 249 van het wetboek van straÍrecht staat: Hij die
ontucht preegt met zijn
stiefldnd oÍ preegkind, zijn pupr, een_aan àjn zorg, ópreioiníoiwaakzaamheid minderjarig kind,
toevertrouwde
minderjarige of àjn minderjarige bediende ót onolrgls"hiktË,-worot
gestraft
gevangenisstraf van
mel
'dà"rraast
ten hoogste zes jaren of geldboete van de- vierde
is iedere vorm van seksuete
toenadering met jeugdigen beneden de 16 jaar verbod-en
"àt"gori"j.
6Íve1Èoet van strafrecht: arljker 244,245,
247 ,248a,249). En het atueerdinsen
v9n se*suete jeàiasrng"n ,"n i"rà;Jai" ,,ö
1gx9n
àL"" r a
jaar is, is ook verboden (Wetboek van StraÍrecht:
Z+O'Of.
Daarom hebben wij ars vereniging voor ar onze uegeteioers
"rtiX"f
e6n gedÍagscode opgesterd. Deze is
H,uishoudetijk resternent en daaidoor voor a,e-r"a",ir"n
ó"Ë"s];;:
rn oeze georagscode wordt gesproken over begereider
en jeugdrid. onoer uegeleioËi iordr in de
gedragscode iedereen verstaan die binnen rlsctuu noek
vaï ÈïIand de tuncrie va, i"à"rrià n*n.
Jeu.gdleden zijn de jeugdleden zoals gedefióieerd in tret truisnouoetlX
reglement.
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1' De begeleider zorgt voor een omgeving en een sÍeer waaóinnen
het jeugdrid zich veirig en
gerespecteerd voelt' Het kind moet worden gerespecteerd. Er
mag geen ondeÍscheid worden
gemaaH naar of nadruk wordèn geregd op godsdienst,
revensovertuiling, poritiere geiinahe;, ras,
geslacht, nationaliteit, seksuere gerichtheid, cunurere achtergrond,
reèm;io'àt nctraÀËrit, i"rÀLii"r.
Dat betekent dat het krnd zich zowér tiiJens de activiteiten vàn de vereníging,
,"ài"Ë[ o""rlrit",
---'--"'
veilig moet voelen en het gevoer rnoet hebben dat hij zch - retterlijk vri.l-t<ai
oewegen.ookworden er geeï opmerkingen.gemaak over kreàing die kwetsend ót ab
bewuit prikketend
worden uitgéregd. De begereider ziet eÍóp toe datjeugàreden niet gepesr
word;nïààiià"rgËnot"n
'
of anderen en onderneemt actie zodra dii nodig [jÉ dior uiiv. de outérs
en uestuurstààn ie"betrekken bij het zoeken naar oplossingen.
2. De begerëidèr gaat zo om met èen jè,,gdrid dat zijn/haar weardrgheid
niet wordt aangetast.
Dit betekent dal je een kind / jongere nooit óp een manier bejegent
diJhem in zi;n waàroijtrËà-aantast Je onthoudt je van discÍinÍnerende, kleinerende of
lseisueetl intimiderónoe opÀËiilng"n
gedragingen. Dit gerdt tijdens de activiteiten, maar ook
daaÈuiten, ti.id'ens a e
ài"'lËà, "n
namens de vereniging worden geoÍganiseerd.
""wiÈit!,
"r
3a. D€ bègèréidér drrngt nret vërdér door in hèt privérévén
van hètjeugdrid dan functioneer
noodzakelijk is' Bij een sportvereniging komt het veel vooÍ dat men
kinderen ook kent vanuit sociale
contacten. Maar de begereider is binnen de vereniging anijd
de verantwoorderijke. Binnen de
vereniging gaat het niet om vriendschap oÍ anderel0óialgrelatie,
maar om de relatie begelëider _
jeugdlid. Het is berangrijk dat de begereider
zich u"*u"i i" ,aÀ zi;n positie, die ook uuiien"à. --'
vereniging
door kan spèlén Het gaat eromdat de.begeleider gepastè
afstand houdt en niet vèrdèr doordringt in
het privéleven van het jeugdrid
Ë *or.rràt g"i"renti;i gestetoe ooer (activiteit) van
de
t1,Td!s
vereniging. Bi.ivoorbeeld: het onnodig
vragen stellen óver
privàeve",
het

p"r""d;ij[;;ó;;;d;

maken contact opnèmen met het kiÀd buiten de activitÀien vàn
oe vereniging om, jéugdreden thuis
uitnodigen (in een één op één situatie), enzovoort. Ainn"n
ó"n ,er"niging is vaak sprake van
veóanden tussen leden die los staan'van oe contacten oinnËn
de vereniging, zoals bestuursleden oÍ
leiding met ki_n.ÍeÍen óp dè groep, reiding waaÍbij
;à[
ouungenoren zijn e.d. Dit artiker richt
i"rgàbdà;
zich niet op de contacten die uir deze vJrbandeí i",ià"
n"ti"
*et
oeÉngrijk oàio; b.s;Ë;;;;"
lÍnen tussen de twee verbanden.zo.ouroeti;t< mogeriji t,óuJt.'ó-"",
rn"",
zijn ror ars begereider van de
groep een rol gaat spelen handelt hij in de geest
van deze gedràgscode.

3b' De bègeréider gebruikt e{air, sm-s/whatsapp en
sociar media aleen om anÍormatiè over
verenigingsactiviteiten naar jeugdleden t" àà-.rni"ài"n.
-Andere
communicatie via emafl, srnsA,vhatsapp en
n t jeugdrid is niet toegesraan,
dit omdat deze berichten verkeerd opgevat tinnón "o,iiiÀoi"
"en
wil;;;;;
op deze manier
' -- begereider
(ongewenst) binnentreedt in het privèÉven van
tret;eugàiid.-

4' De begeleider onthoudt zich van erke vorm van seksuere benadering
en misbruak ten
opzichte van het jeugdrid. AIe seksuere handetingen;+;rÉt"n
-reraties tussen begereider
jeug.dtid
en
tot 18 jaar zijn onder geen reoing geo;rróoiJ ei'woro"n
"n beschouwd ars seksuèer
misöru.ik. De begeteider mag ziin poiil!9 en retàtË nooit g;bruiie,
voor doeleinden ten eigen nutte
die in strifl ljn met zijn verantwoordelijkheid, orole ae gËnien
van de relatie overschrijden. Hierbij
kan worden gedacht aan:

' een seksueel / erotisch geladen sfeer scheppen;
seksueel getjnte opmerkingen en insnu-aties, zoals grof taalgebruik
of schuine rnoppen;
' het stellen van vragen over seks,.tÍjvoorbeeh.over
irr"trruàt", Írequentie en vo !n van vri;en;
' het jeugdlid op een niet-tuncrionere wijze bekjken en
"
w"riur; o" og"n or hr;i; iin
gericht op de geslachtskenmerken;

' bevrediging van de eigen seksuele verlangens.

"anotàn

' alle seksuele handeringen en reralies. tussén begereiders en jeugdreden
tot íg jaar, of met iemand
met een ontwikkelingsachteÍstand, àjn ontoelaaibaar en straibaàr volgens
artiliel 2a9 wetboei"
van Strafrecht.

Tussen volwassenen en kinderen /jeugdigen is sprake van een natuurrUk
oveÍwicht en dus een
machtsverschir. Een kind kan daardoor zaken
weigeren,
ot
ovezien
waai t o, ó"rt. n"t
.moèirijker
is aan de voh,vassene om de grenzen te bewaken.
Dit geldt àok voor mensen met een"t
ontwikkelingsachterstand / veÍstandelijke beperking. Dé kalenderleeftijrl ,ornrt
uij tr"n g""n criterium,
maar het feit dat zij een achteÍstand hebben in de verstandelijke en/oíemotioneÉ
en óciate
ontwikkeling.
Dit betekent dat de begeleideÍ:
' n-ooit seksuere toenadering zoeK tot kinderen40ngeren en/of een seksueer
of erotisch geraden
sfeer schept (bijvoorbeeld door het raren zien van-porno, of de eigen geslactrsoóà-ö;
' een kind/jongere nooit gebruiK voor bevrediging vàn de'eigen
sÀsue-re enrot ajiessieíà
verlangens;
. nooit (met seksueel gedrag)
mag ingaan op vedieÍde gevoelens, seksuele verlangens of
fantasieèn van het jeugdrid óók niet wanneer hij/zij je àaartoe rijÉ uit te
nooigen,
wói
onomwonden uitnodigt;
' wanneer er een erotisch/seksueer geladen sfeer mocht
ontstaan, oÍ zou kunnen onbtaan, tussen
de begeleider en hetjeugdlid, de begeleider atutand neernt en de situatie
o""pr""iÉ"ài r"à-tt
medeleiding, het bestuur of de vertrouwenspersoon;
' wanneer bij de begeleider gevoelens van verlieÍcheid,
maar ook afl<eer of agressie ontstaan t.o.v.
' ' -'
het kind / de jongeÍe, neemt de begereider aEtand en maakt àË situatie
oes[reeioaàï mef
rnedeleiding, het bestuur oÍde vertrouwenspersoon (van de vereniging,
bori óiÍ.ioè;NàÏ1.
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5' De.begereider.raakt de hètjeugdrid niet.op. zodanige wijze aan,
dat deze aanraking naar
redelijke verwachting ars seksueer oÍ erotisàh ,an aàrd erviren
zar worden. uigangip;nt is oat
het jeugdlid het ars seksueer getint ervaart. Bipoorbeetd: hàiie
ràng vasthouaen van een hand bii
begroeten of aÍscheid nemen, iemand.naar je toetrekken, iàg"n
na kind / de jongere aandrukken,
l"
een tongzoen geven, aanraken van bi[en en borsten, enzóvooí.
runaionetelini"ï;dö;;;r"
noodzaketi,k (een jong of gehandicapt jeugd,d helpen bij het
naar de wc gr"ny ot w"n;"fíaö"-;'
jeugdtid troosten) en mits daar geèn misoiuik
van iem;;K;;àd toegesiaan.'De ueseËi'àei;;et er
vooÍ zorgen dat daar waar richamerijk contact nooàzakerijk
en fu;ctio'eer is, dit contaï àf d".;-aanraking niet verkeerd - in de zin van seksueer getint ofinti"lJ"ieno
- t<an woroen geini"rpr"i""ro.
De beseteider houdr bij richamerijk contact rereninjmei'gi"".Jr'oi"
n"t i"ugiriàààiö";ï ï;;h;j;,
ontwikkelingsniveau, achtergronden, de specifieke-situ"tÉ
,n"t maatschapperijk en/of curtureer ars
aanvaardbaar wordt gezien.
"n

De begereider.gaat_tijdens kamp€n en activiteitèn
met rèspect om met jeugdreden en de
rurmtes waarin zij zich bevindén, zoars sraapzalen,
5.'

omtrieeaiuimten,

;ilË: J".ï"ï ffi"o

betekent in dit beval bijvoorbeeld dat:
' de begeleider en. het jeugdrid tij voorkeur
niet met àjn tweeën op reis gaan, maar met bijvoorbeerd
een extra bègeleider of meeÍdere jeugdleden;
de begeleider en het jeugdlid in eén élén op één situatie
niet op één kamer slapen; er zun minstens
twee begeleiders op een groep kjnderen:
' met respect orÍlgaan met de ruimtes waarin de kinderen
zich bevinden, betekent dat het jeugdrid
zch daar veilig moet voelen. zijn privacy gewaaruorgo is ;n sàciale
controle .i"i bï,tg"Jt"iËr.
Hierbij kan onder andere wordón geOaciiaan:
' niet zonder aankondiging de sraapzaar oftent betreden
en bÍvoorkeur in gezerschap van een
andere vohrvassene;
' de.deur oÍtent open raten staan na het binnentreden,
tenzu duiderijk is dat beiden behoefte
hebben aan een zekere privacy;
' gesprekken met het kind in een neutrare ruimte worden gehouden (niet in kreedruinfe,
slaapkamer oÍ tent).

7' Oe begereider beschemt het jergdrid naar vermogen tegen voÍÍnen
van ongeriikwaardige
behandeling en seksueer misbruik en ziet er actieÍ of toe d'at de gearagscoaeïoói-i"uàààn
die bii het jeugdrid is betrokken, wordr nagereeÍd. oó uegereioer tr-een
uii rà"à" í-ààrilità""

de verantwooÍderijkheid voor de veirigheid en-het wetziln van' trét
r"oi"i oË n"g"ïJià;-'
grensoverschrijdend gedrag signaleert is hij verantwooideliik het ieugJfid.
ongLwenste georag tó (dàen hten;
stoppen en te zorgen voor de veirigheid van het kind. De bregereiderls areÍ op""ignài;
,iËilnnàn
wijzen op seksueel misbruik / overtreding van de gedragscoàe.

8. Als de begeleider gedrag signareeÍt dat naet in overe€nstemmang is
met deze gedragscode
en bij vemoedens van s€ksueer misbruik, is hij verpricht hiewan Àerding te ,,"i.n
uf o"
daarvoor door het bestuur aangew'zen personen, AIe vermoedens ot conétateringen
va'n-seksueel misbruik moeten worden gemeld. Het kan zijn dat een jeugdlid een begeleidËi
in vertrouwen
neemt en vertett dat iemand hem/haar.misbruiK. De begeleider 6eràoft in een
oËàeriii gàr"i ge;n
geheimhouding. Feiten van vertrouwelijke aard, aan jou toevertrouwd,
moeten te àlr"í í10"
-e
gerespecteerd. Maarwanneer de berangen van hetjeugdrid in het geóing
"óro"n
zi;n, oieni
ueleiàoer
hiervan merding te maken of lenminste een derde te raàdpbgen. rn-oun éniiszins
m"gJijx"ó"Ërrt oit
in overleg met het jeugdlid.

9. De begel€ider krijgt of geeÍt geen (im)materiële vergoédingen die niet in dè rede
zijn. Door
vergoedingen dreigen de objectiviteit van het handelen eÀ de onàÍhankeli;t" po"iti"
oË'ÀLíJ!i6",
en die van het jeugdlid in het gedrang te komen. Hierdoor kan een voedingsbodem
ontstaan vóor
(seksueeI) machtsnisbruik.

v*

Í0.Jn die gevallen uaar de gedragscode niet (direct) voorziet, oÍ bI twijfer over de
toelaatbaaó€id van bepaard gedrag zar de begeleider in de geest van de gedragscode
handelen en zo nodig daarover an contact tredin met een doïr het bestuu'r
aanierveien
persoon. Dit betekent dat de begeleider ook alert is op gedragingen die
niet direct até sersuàet
misbruik oÍ intimidatie zjn te betitelen, maar wel als gre;soveËch-riidend worden
óoiin oit
geval is het belangrijk dat passende rmatregeren worden genornen,
"*"r"n. van àe
zoars het aanspreken
persoon in kwestie. Desgewenst kan de begereider de in hLt protocol genoende
per§onen
raadplegen

