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KV Vitesse voert preventief beleid om een veilig sportklimaat voor (jonge) sporters te borgen. De 
maatregelen zijn gericht op vrijwilligers van 18 jaar en ouder in de rol van trainer, coach en begeleider.  

Het beleid rust op vijf pijlers.  

1. Aannamebeleid  
 Kennismakingsgesprek met nieuwe vrijwilligers.  
 Bij trainers/coaches afkomstig van andere vereniging: checken referenties indien bekend.  
 Vrijwilliger levert een Verklaring omtrent gedrag aan (zie 2).  
 Vrijwilliger onderschrijft de gedragscode ongewenst gedrag (zie 4).  
 Vrijwilliger is/wordt lid van het KNKV en valt daarmee onder het tuchtrecht van de bond (kan dit 
niet, dan ondertekent de vrijwilliger een Verklaring onderwerping tuchtrecht).  
 

2. Verklaring omtrent gedrag  
 Trainers, coaches en begeleiders vragen via de vereniging een Verklaring omtrent gedrag  aan.  
 Pas als de vrijwilliger de VOG overlegt aan de club, start deze met zijn of haar activiteiten.  
 De VOG wordt opgeslagen in het dossier van de vrijwilliger in Sportlink.  
 De vrijwilliger overlegt elke drie jaar een actuele VOG.  
 

3. Gedragsregels  
 De vereniging beschikt over gedragsregels die bijdragen aan het sporten en ontwikkelen van leden 
(zie bijlage). 
 Wij vinden normen en waarden belangrijke bij het beleven van sport. 
 Gedragsregels dragen bij aan de veilige plaats binnen de club om te spelen en te ontmoeten. 

 
4. Gedragscode  

 De vereniging beschikt over een gedragscode ter preventie van ongewenst gedrag (zie bijlage).  
 Trainers, coaches en begeleiders ontvangen de gedragscode.  
 Met het inleveren van de VOG onderschrijven zij de gedragscode.  
 De gedragscode staat gepubliceerd op de website van de vereniging.  
 

5. Vertrouwenscontactpersoon  
 De vertrouwenscontactpersoon (VCP) staat met contactgegevens op de website van de vereniging.  
 De VCP is het eerste aanspreekpunt voor iedereen (van speler tot vrijwilliger tot toeschouwer) die te 
maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over 
wil praten.  
 De VCP luistert, denkt mee en kent het sport netwerk.  
 De VCP is géén hulpverlener en doet géén onderzoek in de vereniging bij incidenten.  

Bestuur KV Vitesse  

Bronnen en meer informatie: 

 www.nocnsf.nl 
 www.gratisvog.nl  
 www.centrumveiligesport.nl  
 www.rotterdamsportsupport.nl 
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Bijlage 1 

GEDRAGSREGELS KV VITESSE  

KV Vitesse wil bijdragen aan het feit dat onze leden met plezier kunnen korfballen en Jeu de boulen en 
zich verder mentaal en sportief kunnen ontwikkelen. Daarnaast vinden we normen en waarden bij het 
beoefenen van de korfbalsport en de jeu de boules erg belangrijk.  

KV Vitesse wil actief meewerken aan de bewustwording bij spelers, coaches, trainers, en 
ouders/verzorgers op dit vlak. Het sportcomplex moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven, daar waar 
sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen korfballen.  

KV Vitesse heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur en onze commissies 
dragen deze gedragsregels actief uit. In het bijzonder de trainers, coaches en ouders/verzorgers hebben 
een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van 
gedragsregels. Uitgangspunt is dat men deze regels niet overtreedt!  

ALGEMEEN 
De gedragsregels gelden voor alle gebruikers van ons complex (dus voor leden, bezoekers, zowel voor 
senioren als jeugd) en per doelgroep (spelers, trainers/coaches, ouders/verzorgers) zijn specifieke 
gedragsregels opgesteld.  
 
DOELSTELLING 
KV Vitesse wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten korfballen en jeu 
de boulen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Om alle spelers 
voldoende uitdaging te bieden, zal er gestreefd worden naar het juiste competitie niveau van alle teams. 
Selectieteams spelen uiteraard op het hoogst haalbare niveau. Door ontwikkeling van zowel het 
korfballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat KV Vitesse een vereniging 
is om trots op te zijn.  
 
Over wie gaat het?  
Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer/coach/vrijwilliger bij KV Vitesse betrokken is, moet 
van de gedragsregels op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers 
op de hoogte moeten zijn van de gedragsregels. De gedragsregels moeten door iedereen bij KV Vitesse 
worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen aanspreken. Goede omgangsvormen 
vormen het uitgangspunt van ons handelen.  
 
Waarover gaat het?  
Het gaat over hoe we met elkaar om moeten gaan en over wat we normaal en niet normaal vinden. In de 
volksmond “Normen en Waarden” genoemd. Als mensen (spelers, trainers/coaches, ouders) zich niet aan 
de gedragsregels houden nemen we passende maatregelen! 
 
ALGEMENE GEDRAGSREGELS:  
KV Vitesse vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden voor, tijdens en na de beoefening van 
de korfbalsport en de Jeu de Boules. Hieronder volgt een aantal algemene regels, die zowel op het 
korfballen en Jeu de Boulen als op het gebruik en het betreden van het complex van toepassing zijn.  
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Onze uitgangspunten 
Korfbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander beoefent. Zonder samenspel geen 
korfbal, maar zonder tegenstander ook geen korfbal. Ook met Jeu de Boulen hebben we te maken met 
tegenstanders waar we respect voor hebben.  
1. We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.  
2. We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.  
3. We tonen altijd respect voor de scheidsrechter en tegenstander, ook als deze een fout maakt.  
4. De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.  
5. Sport is er voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers.  
6. Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.  
7. Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen. 
8. Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.  
 
Op en rond het sportcomplex 
Ons sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg ervoor dat het netjes blijft. Denk daarbij 
in ieder geval aan de volgende punten:  
1. Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.  
2. Glas- en aardewerk zijn alleen toegestaan in de kantine en op het buitenterras, niet in de kleedlokalen, 
gangen, wc’s en op het grasveld buiten. Zorg er zelf voor dat de lege glazen, flesjes, etc. op de juiste plek 
in de kantine aan de bar terechtkomen.  
3. De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.  
 
GEDRAGSREGELS VOOR SPELERS 
De spelers zijn als leden van KV Vitesse het uithangbord van onze vereniging.  
De speler:  
1. Is sportief en vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt medespelers in het veld.  
2. Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden, meldt zich tijdig af bij trainer/coach als niet 
aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen. 
3. Is bij de training tijdig omgekleed aanwezig en heeft voorafgaand aan de training meegeholpen 
materialen neer te zetten. 
4. Is ruim van tevoren aanwezig bij thuiswedstrijden.  
5. Is bij uitwedstrijden aanwezig op het tijdstip van verzamelen zoals aangegeven door de trainer/coach.  
6. Draagt tijdens de wedstrijden het tenue van KV Vitesse.  
7. Toont respect voor de tegenstander, de scheidsrechter, de trainer/coach en het publiek.  
8. Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter. 
9. Is zuinig op alle materialen van KV Vitesse en die van de tegenstander.  
10.Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring achter de bar, bij 
ouders of coach. Het achterlaten van spullen gebeurt op eigen risico.  
11.Helpt mee met het verzamelen/opruimen van materialen na de training en de thuiswedstrijd.  
12. Gebruikt geen alcohol en rookt niet tijdens het trainen/spelen van een team. 
 
GEDRAGSREGELS VOOR DE SCHEIDSRECHTERS:  
De scheidsrechter fluit volgens de regels van het KNKV.  
 
GEDRAGSREGELS VOOR DE TRAINER/COACH 
Ook de trainer/coach zal zich aan voorgeschreven gedragsregels houden en heeft voor het  werken met 
jeugd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overhandigd aan het bestuur van KV Vitesse; 
De trainer/coach: 
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1. Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.  
2. Toont respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, en tegenstanders.  
3. Is ruim van tevoren aanwezig bij thuiswedstrijden. 
 4. Is bij uitwedstrijden aanwezig op het tijdstip van verzamelen zoals door zichzelf is aangegeven. 
 5. Zorgt voor ontvangst van de coach (van de) tegenpartij en de scheidsrechter.  
6. Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden.  
7. Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis. Een mannelijke coach komt niet in de 
dameskleedkamer en andersom.  
8. Stelt het team verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van de kleedkamer(s).  
9. Is verantwoordelijk voor het wedstrijd- en trainingsmateriaal (kleding, ballen, pylonen, etc.) die de 
vereniging ter beschikking stelt. 
 10.Verzorgt het invullen en verder afhandelen van de wedstrijdadministratie.  
11.Gebruikt geen alcohol en rookt niet tijdens het trainen/coachen van een team.  
12.Plaatst of laat voor aanvang van de wedstrijd de korfbalpalen op de juiste wijze plaatsen.  
13.Ruimt, of laat wedstrijdbenodigdheden opruimen als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld.  
14.Neemt bij voorkeur deel aan de trainersbijeenkomsten en eventuele andere overlegvormen die binnen 
de vereniging worden georganiseerd.  
15.Zorgt bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd voor tijdige kennisgeving aan de spelers. De 
trainer/coach krijgt deze wijziging door van de wedstrijdsecretaris/CTZ.  
16.Rapporteert ruzie, wangedrag of andere problemen aan de CTZ, nadat hij eerst zelf heeft getracht dit 
gedrag aan te pakken en de spelers/ouders hierover geïnformeerd heeft.  
17.Brengt spelers passie bij voor het spel.  
18.Ziet erop toe dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en daarbij 
passende kleding dragen.  
19. zorgt voor een omgeving en sfeer waarbinnen het lid xich veilig en gerespecteerd voelt. 
 
GEDRAGSREGELS VOOR DE OUDERS/VERZORGERS/TOESCHOUWERS:  
De ouder/verzorger/toeschouwer: 
1. Is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te tonen voor iedereen (spelers, 
scheidsrechters, trainers, coaches, tegenstanders, toeschouwers, kaderleden), op en om het veld.  
2. Blijft tijdens de veldwedstrijd achter de afrastering en/of buiten de lijnen van het veld, komt bij 
zaalwedstrijden niet op de speelvloer.  
3. Houd zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team en laat de coaching van het team over 
aan trainer/coach.  
4. Moedigt spelers positief en plezierig aan.  
5. Zorgt ervoor dat zoon/dochter t/m D jeugd op tijd aanwezig is voor de training of wedstrijd. 
 6. Zorgt voor het op tijd afmelden van zoon/dochter t/m D jeugd voor een training of een wedstrijd.  
7. Ziet erop toe dat zoon/dochter t/m D jeugd respect toont voor de medespelers, trainers/coaches, 
ouders/verzorgers, scheidsrechters en tegenstanders.  
9. Gaat zorgvuldig om met het sportcomplex van KV Vitesse.  
11.Maakt melding van eventuele persoonlijke problemen die van belang zijn voor het goed en prettig 
functioneren van het kind. Dit kan gemeld worden bij de CTZ.  
 
Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan in eerste instantie altijd 
worden gemeld bij de CTZ. In tweede instantie kan het bestuur van KV Vitesse hierop aangesproken 
worden.  
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GEDRAGSREGELS VOOR DE VRIJWILLIGER 
Voor alle vrijwilligers geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de gedragsregels. Ook van 
de vrijwilliger wordt een voorbeeld functie m.b.t. de gedragsregels verwacht. De vrijwilliger heeft voor 
werken met jeugd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overhandigd aan het bestuur van KV Vitesse. 
De vrijwilliger: 
1. Ziet erop toe dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden 
achtergelaten.  
2. Neemt bij constatering van wangedrag en overtredingen ten aanzien van de gedragsregels contact op 
met de trainer/coach van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met bestuur van KV 
Vitesse.  
3. Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.  
4. Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.  
5. Toont respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van KV Vitesse.  
 
ALGEMENE GEDRAGSREGELS OVER HET GEBRUIK VAN ALCOHOL, TABAK EN DRUGS 
Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Zeker in een vereniging waar 
veel kinderen lid zijn.  
1. We zijn er dan ook trots op dat KV Vitesse een rookvrije vereniging is. Roken kan alleen op de daartoe 
aangewezen plaats buiten de accommodatie 
1. Alcohol kan de gezondheid schaden. Gebruik het met mate en zeker niet op het veld of in de 
kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol in het bijzijn van jeugd een slecht 
voorbeeld is.  
2. Drugsbezit en drugsgebruik zijn niet toegestaan en zal leiden tot sancties.  
3. Aan jeugd (lid of geen lid) onder 18 jaar wordt geen alcohol geschonken.  
 
SANCTIES 
Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties opgelegd door de vereniging. Afhankelijk 
van de ernst van de overtredingen worden door het bestuur passende maatregelen genomen. Sancties 
worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast, er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende 
oplossingen, die overeenkomen met het geconstateerde gedrag.  
 
Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de K.N.K.V. Aan 
iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de K.N.K.V. een geldboete en (eventueel) een schorsing. De 
kosten worden door de vereniging aan de betreffende speler (of team) doorberekend. Bij in gebreke 
blijven volgt een spelverbod 
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Gedragscode ter preventie van ongewenst gedrag 
Ter preventie van ongewenst gedrag voor trainers, coaches, begeleiders en andere vrijwilligers van 18 jaar 
en ouder die werken met jeugdleden of leden met een verstandelijke beperking.  

KV Vitesse vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor kinderen, jongeren en hun trainers, coaches 
en begeleiders belangrijk. Daarom hebben wij een gedragscode opgesteld voor vrijwilligers van 18 jaar en 
ouder die werken met jeugd en met sporters met een verstandelijke beperking. De code is gebaseerd op 
gedragsregels van NOC*NSF en het Centrum Veilige Sport. Bij alle activiteiten die de vrijwilligers 
uitvoeren, vormen deze gedragsregels het uitgangspunt.  

1. Ik zorg voor een omgeving en sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig en gerespecteerd voelt.  
2. Ik ga zo om met een jeugdlid dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast.  
3. Ik dring niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel noodzakelijk is en gebruik 

e-mail, whatsapp en social media alleen om informatie over verenigingsactiviteiten te communiceren.  
4. Ik ben mij bewust van de machtsongelijkheid t.o.v. het jeugdlid en onthoud mij van elke vorm van 

seksuele benadering en misbruik. Ik weet dat alle seksuele handelingen, -contacten en - relaties met 
een jeugdlid tot 18 jaar onder geen beding geoorloofd zijn en worden beschouwd als seksueel 
misbruik.  

5. Ik raak het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als 
seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.  

6. Ik ga tijdens activiteiten met respect om met jeugdleden en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals 
slaapzalen, omkleedruimten, douches etc.  

7. Ik bescherm het jeugdlid naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel 
misbruik en zie er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij het jeugdlid is betrokken, 
wordt nageleefd.  

8. Als ik gedrag signaleer dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van 
seksueel misbruik, maak ik hiervan melding bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.  

9. Ik krijg of geef geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.  
10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van 

bepaald gedrag zal ik in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in contact treden 
met een door het bestuur aangewezen persoon.  

Toelichting  

Veel grenzen in het contact tussen begeleiders en jeugdleden binnen het verenigingsleven zijn niet 
eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan 
een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover 
kunnen dus nooit precies grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. 
Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om 
te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en 
contacten tussen begeleiders en jeugdleden die bij ons komen absoluut ontoelaatbaar zijn!  

In art. 249 van het Wetboek van Strafrecht staat: hij die ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind 
of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn 
minderjarige bediende of ondergeschikte, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren 
of geldboete van de vierde categorie). Daarnaast is iedere vorm van seksuele toenadering met jeugdigen 
beneden de 16 jaar verboden (Wetboek van Strafrecht: artikel 244, 245, 247, 248a, 249). En het 
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afbeeldingen maken van seksuele gedragingen van iemand die nog geen 18 jaar is, is ook verboden 
(Wetboek van Strafrecht: artikel 240b).  

Daarom hebben wij als vereniging voor onze trainers, coaches en vrijwilligers van 18 jaar en ouder een 
gedragscode opgesteld. In deze gedragscode wordt gesproken over begeleider en jeugdlid. Onder 
begeleider wordt in de gedragscode iedereen verstaan van 18 jaar en ouder die de functie van trainers, 
coach of begeleider heeft. Jeugdleden zijn de leden in de categorie van de Kangoeroes tot en met de A-
junioren. De gedragscode is ook van toepassing op trainers, coaches en begeleiders van sporters met een 
verstandelijke beperking. Waar in deze gedragscode over jeugdleden wordt gesproken, worden tevens 
sporters met een verstandelijke beperking bedoeld.  

1. De begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig en 
gerespecteerd voelt. Het kind moet 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 of lichamelijke kenmerken. 
Dat betekent dat het kind zich zowel tijdens de activiteiten van de vereniging, maar ook daarbuiten 
veilig moet voelen en het gevoel moet hebben dat hij zich - letterlijk - vrij kan bewegen. Ook worden 
er geen opmerkingen gemaakt over kleding die kwetsend of als bewust prikkelend worden uitgelegd. 
De begeleider ziet erop toe dat jeugdleden niet gepest worden door teamgenoten of anderen en 
onderneemt actie zodra dit nodig lijkt door bijv. de ouders en bestuursleden te betrekken bij het 
zoeken naar oplossingen.  

2. De begeleider gaat zo om met een jeugdlid dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast. Dit 
betekent dat je een kind / jongere nooit op een manier bejegent die hem in zijn waardigheid aantast. 
Je onthoudt je van discriminerende, kleinerende of (seksueel) intimiderende opmerkingen en 
gedragingen. Dit geldt tijdens de activiteiten, maar ook daarbuiten, tijdens alle activiteiten die door of 
namens de vereniging worden georganiseerd. 

3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel 
noodzakelijk is en gebruikt e-mail, whatsapp en social media alleen om informatie over 
verenigingsactiviteiten naar jeugdleden te communiceren. Bij een sportvereniging komt het veel 
voor dat men kinderen ook kent vanuit sociale contacten. Maar de begeleider is binnen de vereniging 
altijd de verantwoordelijke. Binnen de vereniging gaat het niet om vriendschap of andere sociale 
relatie, maar om de relatie begeleider – jeugdlid. Het is belangrijk dat de begeleider zich bewust is van 
zijn positie, die ook buiten de vereniging door kan spelen. Het gaat erom dat de begeleider gepaste 
afstand houdt en niet verder doordringt in het privéleven van het jeugdlid dan nodig is voor het 
gezamenlijk gestelde doel (activiteit) van de vereniging. Bijvoorbeeld: het onnodig vragen stellen over 
het privéleven, persoonlijke afspraakjes maken, contact opnemen met het kind buiten de activiteiten 
van de vereniging om, jeugdleden thuis uitnodigen (in een één op één situatie), enzovoort. Binnen 
een vereniging is vaak sprake van verbanden tussen leden die los staan van de contacten binnen de 
vereniging, zoals bestuursleden of leiding met kinderen op de groep, leiding waarbij jeugdleden ook 
buurtgenoten zijn e.d. Dit artikel richt zich niet op de contacten die uit deze verbanden komen. Het is 
wel belangrijk dat de begeleider de lijnen tussen de twee verbanden zo duidelijk mogelijk houdt. Daar 
waar zijn rol als begeleider van de groep een rol gaat spelen handelt hij in de geest van deze 
gedragscode. Andere communicatie via email, sms/whatsapp en social media met een jeugdlid is niet 
toegestaan, dit omdat deze berichten verkeerd opgevat kunnen worden en de begeleider op deze 
manier (ongewenst) binnentreedt in het privéleven van het jeugdlid.  

4. De begeleider is zich bewust van de machtsongelijkheid t.o.v. het jeugdlid onthoudt zich van elke 
vorm van seksuele benadering en misbruik. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties 
tussen begeleider en jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd 
als seksueel misbruik. De begeleider mag zijn positie en relatie nooit gebruiken voor doeleinden ten 
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eigen nutte die in strijd zijn met zijn verantwoordelijkheid, of die de grenzen van de relatie 
overschrijden. Hierbij kan worden gedacht aan:  
- een seksueel / erotisch geladen sfeer scheppen;  
- seksueel getinte opmerkingen en insinuaties, zoals grof taalgebruik of schuine moppen; 
- het stellen van vragen over seks, bijvoorbeeld over masturbatie, frequentie en vormen van vrijen;  
- het jeugdlid op een niet-functionele wijze bekijken en aanraken waarbij de ogen of handen zijn 

gericht op de geslachtskenmerken;  
- bevrediging van de eigen seksuele verlangens. · alle seksuele handelingen en relaties tussen 

begeleiders en jeugdleden tot 18 jaar, of met iemand met een ontwikkelingsachterstand, zijn 
ontoelaatbaar en strafbaar volgens artikel 249 Wetboek van Strafrecht.  

Tussen volwassenen en kinderen / jeugdigen is sprake van een natuurlijk overwicht en dus een 
machtsverschil. Een kind kan daardoor zaken moeilijker weigeren, of overzien waar het om gaat. Het 
is aan de volwassene om de grenzen te bewaken. Dit geldt ook voor mensen met een 
ontwikkelingsachterstand / verstandelijke beperking. De kalenderleeftijd vormt bij hen geen 
criterium, maar het feit dat zij een achterstand hebben in de verstandelijke en/of emotionele en 
sociale ontwikkeling. Dit betekent dat de begeleider:  

- nooit seksuele toenadering zoekt tot kinderen/jongeren en/of een seksueel of erotisch 
geladen sfeer schept (bijvoorbeeld door het laten zien van porno, of de eigen 
geslachtsorganen);  

- een kind/jongere nooit gebruikt voor bevrediging van de eigen seksuele en/of agressieve 
verlangens;  

- nooit (met seksueel gedrag) mag ingaan op verliefde gevoelens, seksuele verlangens of 
fantasieën van het jeugdlid óók niet wanneer hij/zij je daartoe lijkt uit te nodigen, dan wel 
onomwonden uitnodigt;  

- wanneer er een erotisch/seksueel geladen sfeer mocht ontstaan, of zou kunnen ontstaan, 
tussen de begeleider en het jeugdlid, de begeleider afstand neemt en de situatie 
bespreekbaar maakt met medeleiding, het bestuur of de vertrouwenspersoon; 

- wanneer bij de begeleider gevoelens van verliefdheid, maar ook afkeer of agressie ontstaan 
t.o.v. het kind / de jongere, neemt de begeleider afstand en maakt de situatie bespreekbaar 
met medeleiding, het bestuur of de vertrouwenspersoon (van de vereniging, bond of 
NOC*NSF).  

5. De begeleider raakt de het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke 
verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. Uitgangspunt is dat het jeugdlid 
het als seksueel getint ervaart. Bijvoorbeeld: het te lang vasthouden van een hand bij begroeten of 
afscheid nemen, iemand naar je toetrekken, je tegen het kind / de jongere aandrukken, een tongzoen 
geven, aanraken van billen en borsten, enzovoort. Functionele aanrakingen zijn soms noodzakelijk 
(een jong of gehandicapt jeugdlid helpen bij het naar de wc gaan) of wenselijk (een jeugdlid troosten) 
en mits daar geen misbruik van gemaakt wordt, toegestaan. De begeleider moet er voor zorgen dat 
daar waar lichamelijk contact noodzakelijk en functioneel is, dit contact of deze aanraking niet 
verkeerd - in de zin van seksueel getint of intimiderend - kan worden geïnterpreteerd. De begeleider 
houdt bij lichamelijk contact rekening met grenzen die het jeugdlid aangeeft, leeftijd, 
ontwikkelingsniveau, achtergronden, de specifieke situatie en wat maatschappelijk en/of cultureel als 
aanvaardbaar wordt gezien.  

6. De begeleider gaat tijdens kampen en activiteiten met respect om met jeugdleden en de ruimtes 
waarin zij zich bevinden, zoals slaapzalen, omkleedruimten, douches etc. Met respect betekent in dit 
geval bijvoorbeeld dat: · de begeleider en het jeugdlid bij voorkeur niet met zijn tweeën op reis gaan, 
maar met bijvoorbeeld een extra begeleider of meerdere jeugdleden; · de begeleider en het jeugdlid 
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in een één op één situatie niet op één kamer slapen; er zijn minstens twee begeleiders op een groep 
kinderen; · met respect omgaan met de ruimtes waarin de kinderen zich bevinden, betekent dat het 
jeugdlid zich daar veilig moet voelen, zijn privacy gewaarborgd is en sociale controle niet is 
uitgesloten. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan: · niet zonder aankondiging de slaapzaal of 
tent betreden en bij voorkeur in gezelschap van een andere volwassene; · de deur open laten staan na 
het binnentreden, tenzij duidelijk is dat beiden behoefte hebben aan een zekere privacy; . gesprekken 
met het kind in een neutrale ruimte worden gehouden (niet in kleedruimte, slaapkamer).  

7. De begeleider beschermt het jeugdlid naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige 
behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij 
het jeugdlid is betrokken, wordt nageleefd. De begeleider heeft binnen zijn mogelijkheden de 
verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het welzijn van het jeugdlid. Indien de begeleider 
grensoverschrijdend gedrag signaleert is hij verantwoordelijk het ongewenste gedrag te (doen laten) 
stoppen en te zorgen voor de veiligheid van het kind. De begeleider is alert op signalen die kunnen 
wijzen op seksueel misbruik / overtreding van de gedragscode.  

8. Als de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij 
vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door 
het bestuur aangewezen personen. Alle vermoedens of constateringen van seksueel misbruik 
moeten worden gemeld. Het kan zijn dat een jeugdlid een begeleider in vertrouwen neemt en vertelt 
dat iemand hem/haar misbruikt. De begeleider belooft in een dergelijk geval geen geheimhouding. 
Feiten van vertrouwelijke aard, aan jou toevertrouwd, moeten te allen tijde worden gerespecteerd. 
Maar wanneer de belangen van het jeugdlid in het geding zijn, dient de begeleider hiervan melding te 
maken of tenminste een derde te raadplegen. Indien enigszins mogelijk gebeurt dit in overleg met het 
jeugdlid.  

9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn. Door 
vergoedingen dreigen de objectiviteit van het handelen en de onafhankelijke positie van de 
begeleider en die van het jeugdlid in het gedrang te komen. Hierdoor kan een voedingsbodem 
ontstaan voor (seksueel) machtsmisbruik.  

10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van 
bepaald gedrag zal de begeleider in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in 
contact treden met een door het bestuur aangewezen persoon. Dit betekent dat de begeleider ook 
alert is op gedragingen die niet direct als seksueel misbruik of intimidatie zijn te betitelen, maar wel 
als grensoverschrijdend worden ervaren. Ook in dit geval is het belangrijk dat passende maatregelen 
worden genomen, zoals het aanspreken van de persoon in kwestie. Desgewenst kan de begeleider de 
in het protocol genoemde personen raadplegen. 
 
 


