Toolkit In veilige handen – Vereniging NOV

Vrijwilligersorganisaties, waar (nog) geen interne voorzieningen bestaan of waar de interne dienstverlening niet volledig is ingevuld, kunnen een beroep doen op externe, reguliere organisaties. Die staan hierna vermeld in het overzicht Aanbod ondersteuningorganisaties..Een reeks mogelijke vragen vanuit besturen, ouders, kinderen, vrijwilligers en
beschuldigden en welke instelling deze zou kunnen beantwoorden, vind je terug in het laatste deel van deze bijlage:
Met welke vragen kun je waar terecht? Bij onduidelijkheden kun je altijd contact opnemen met de informatie- en advieslijn In veilige handen, die is ondergebracht bij de kennislijn van MOVISIE: 030 789 21 12.

Vrijwilligerswerk kent een geheel eigen dynamiek die vraagt om maatwerk bij zowel preventie als bij een incident van
seksueel misbruik van minderjarigen. Landelijke koepelorganisaties kunnen daarbij ondersteuning bieden of, in geval
van incidenten, gebruikmaken van een eigen tuchtrechtsysteem. Zo ondersteunen NOC*NSF en Scouting Nederland
hun achterban met een intern informatie- en adviesaanbod. Vragen rondom incidenten worden door een landelijk
meldpunt en vertrouwenspersonen beantwoord. Sportbonden, sportverenigingen of scoutingafdelingen bijvoorbeeld,
kennen adviseurs sociale veiligheid die betrokkenen bij seksueel misbruik kunnen informeren en verwijzen naar het
landelijk meldpunt.

Koepelorganisaties of andere ondersteuning?

De rol van de landelijke c.q. regionale organisaties binnen de sector vrijwillig jeugdwerk, zoals NOC*NSF en Scouting
Nederland, is vooral gericht op het informeren en adviseren van de eigen achterban. Zowel ten aanzien van preventie als op het terrein van reactie op incidenten of vermoedens daarvan. Buiten deze organisaties kennen we in
Nederland reguliere organisaties die preventie van en hulpverlening bij seksueel misbruik van minderjarigen bieden,
zoals Advies- en meldpunt Kindermishandeling/Bureau Jeugdzorg en de GGD.

Ondersteuning bij incidenten

Een belangrijke vraag waarop we met de Informatie- en adviesfunctie van In veilige handen een antwoord willen
geven is: hoe en door wie op de beste en snelste manier antwoord gegeven kan worden op alle mogelijke vragen
rondom preventie van seksueel misbruik binnen vrijwillig jeugdwerk (informatiefunctie). Daarbij moet adequaat tegemoet gekomen worden aan de ondersteuningsbehoeften van besturen, leden en vrijwilligers van de organisaties bij
het formuleren en uitvoeren van preventiebeleid (adviesfunctie).

Preventie

Wanneer vrijwilligersorganisaties op zoek zijn naar informatie en advies over het onderwerp seksueel misbruik in het
vrijwillige jeugdwerk dan gaat dat in de regel om twee aandachtsgebieden:
1. Preventie: het beleid en maatregelen ter voorkoming van seksueel misbruik.
2. Ondersteuning bij incidenten: de reactie op en ondersteuning bij vermoedens van (dreigende) incidenten, of
acute situaties van seksueel misbruik.

In veilige handen heeft een informatie- en adviesfunctie in het leven geroepen, die is ondergebracht bij de kennislijn
van MOVISIE (telefoon 030 789 21 12). Daarnaast is er een aantal instellingen die geraadpleegd kunnen worden op
hun eigen expertise. Deze bijlage benoemt de verschillende organisaties en geeft voorbeelden van de vragen waarmee je bij deze instellingen terecht kunt.

Waar kun je met welke vragen terecht?

Informatie en advies aan
iedereen. Intaketeam bepaalt:
consult, of melding. Bij melding
onderzoek en registratie
en verwijzing naar Bureau
Jeugdzorg (BJZ). Bij consult
geeft het AMK advies en
begeleiding (coaching) aan
besturen bijvoorbeeld om
vermoedens van een incident
te onderzoeken, gesprekken
te voeren en bij doen van
aangifte.
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Advies en meldpunt kindermishandeling gevestigd in alle 12 provincies
plus drie stadsregio:
Amsterdam, Rotterdam en
Den Haag (ondergebracht
bij de Bureaus Jeugdzorg).

Advies- en meldpunt
Kindermishandeling
(AMK)

Informatielijn over preventie
seksueel misbruik
minderjarigen in het
vrijwilligerswerk.

Beheerder registratielijst
zedenovertreders
vrijwilligerswerk en adres
voor tuchtcommissie branche
vrijwilligerswerk.

Project ‘In veilige handen’
Kenniscentrum seksueel
geweld.

MOVISIE

Aanbod

Vereniging
Brancheorganisatie voor
Nederlandse
het vrijwilligerswerk.
Organsaties
Vrijwilligerswerk (NOV)

Functie/taken

Naam organisatie
Vestigingsplaats

Aanbod ondersteuningsorganisaties

Vertrouwensarts, gedragsdeskundigen
(orthopedagogen),
maatschappelijk
werkers, sociaalpedagogisch werkers,
sociaaljuridisch
medewerkers en
juristen.

Bezoldigde en
onbezoldigde
bestuursleden.

Professionele
krachten in de
teams Huiselijk en
seksueel geweld en
Versterking vrijwillige
inzet.

Professionele
of vrijwillige
medewerkers

www.amk-nederland.nl
www.kindermishandeling.nl

0900 123 1230, 7x24 uur
( 0,05 per min.)

030 7892010/2046 (direct)
algemeen@nov.nl
www.nov.nl
www.inveiligehanden.nl

Landelijke vrijwilligersorganisaties en lokale
steunpunten vrijwilligerswerk.

Kinderen 0-18 jaar en
beroepsgroepen huisartsen, maatschappelijk werkers, politie, en
alle andere beroepsgroepen in zorg, welzijn en onderwijs.

www.movisie.nl
www.inveiligehanden.nl

Informatie- en advieslijn:
030 789 21 12

Bereikbaarheid

Vrijwilligersorganisaties, steunpunten vrijwillige inzet
en andere ondersteuners.

Doelgroepen

Een interview met een
werknemer van het
AMK staat op: www.
kindermishandeling.nl

Opmerkingen

Functie/taken

In alle 12 provincies plus
stadsregio: Amsterdam,
Rotterdam en Den Haag.

Gevestigd in alle centrumgemeenten en enkele
andere plaatsen (ca. 40).
Het werkgebied omvat de
centrumgemeenten en
de regiogemeenten, voor
zover die zich daarbij hebben aangesloten. De functies en taken kunnen variëren maar bestaan veelal
uit informatie, advies en
verwijzing van burgers en
professionals met vragen
over huiselijk geweld.

Naam organisatie
Vestigingsplaats

Bureau Jeugdzorg
(BJZ)

(Advies) en
Steunpunten Huiselijk
Geweld ((A)SHG’s)
Informatie, advies en verwijzing naar reguliere hulp;
face-to-facegesprekken voor
vraagverheldering en actieve
verwijzing, kortdurende ambulante begeleiding en crisisinterventie; voorlichting aan publiek
en professionals over huiselijk
en seksueel geweld.
In de wet Meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling
krijgen de steunpunten de rol
van meldpunt huiselijk geweld
(vanaf 2011).

Informatie, advies, screening,
indicering, uitzetten hulpverleningstraject kind en ouder(s)
en verwijzing. Uitzetten hulpverlening voor alle betrokkenen. Screening en indicering
voor verdere hulp. BJZ coördineert hulp aan het gezin (casemanagement). Verwijzing naar
jeugdhulpverlening of AMW,
(jeugd)GGZ.

Aanbod

Maatschappelijk
werkers, sociaalpedagogen,
orthopedagogen,
beleidsadviseurs,
projectmanagers.

Vertrouwensarts,
gedragsdeskundigen, maatschappelijk werkers,
sociaalpedagogisch
werkers, sociaaljuridisch medewerkers
en juristen.

Professionele
of vrijwillige
medewerkers

Slachtoffers, plegers
en getuigen van huiselijk en seksueel geweld
en andere burgers,
professionals in de
hulpverlening, (buurt)
welzijn, maatschappelijke opvang, gezondheidszorg, veiligheidshuizen en politie
en justitie.

Jeugdigen en hun
ouders/verzorgers.
Verwijzers zoals: huisartsen, maatschappelijk werkers, politie en
alle andere beroepsgroepen in zorg, welzijn en onderwijs.

Doelgroepen

MOVISIE biedt ondersteuning aan
de (Advies-) en
Steunpunten Huiselijk
Geweld door informatie, training en het
organiseren van landelijke bijeenkomsten
voor de coördinatoren
en medewerkers. In
samenwerking met
VWS en de brancheorganisaties wordt
gewerkt aan kwaliteitsontwikkeling.

Nederlands
Jeugdinstituut
(www.nji.nl) biedt
veel informatie over
de jeugdzorg voor
professionals.

Opmerkingen
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www.shginfo.nl

Landelijk telefoonnummer:
0900-126 26 26
(0,95 c. per min.).
Ongeveer de helft van de
steunpunten is 7x24 uur,
bereikbaar. Andere alleen
overdag op werkdagen.

Voor telefoonnummers
(7x24 uur bereikbaar) en
adressen zie
www.bureaujeugdzorg.info

Bereikbaarheid

Het verlenen van psychosociale ondersteuning
(praktisch, emotioneel) en
juridische dienstverlening
na een ingrijpende gebeurtenis, zoals een misdrijf, verkeersongeluk of
calamiteit. Waar mogelijk
verlichten van materiële
en immateriële schade.
SHN zet zich daarbij in
voor verbetering van de
positie van het slachtoffer
in het algemeen o.a. door
kennisontwikkeling.

Slachtofferhulp
Nederland (SHN),
hoofdkantoor in
Utrecht en 75 bureaus
verdeeld over 7 regio’s.
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Functie/taken

Naam organisatie
Vestigingsplaats

Emotionele, juridische en praktische ondersteuning. Naast
praktische (formulieren, regelzaken) en juridische dienstverlening zoals begeleiding bij
aangifte, rechtszitting, hulp bij
voeging (schade) en aanvraag
schadefonds geweldsmisdrijven biedt SHN eerste opvang
en ondersteunende gesprekken en verwijst zij slachtoffers
naar verdere deskundige hulp.

Aanbod

Naast goed opgeleide vrijwilligers zijn
er ook betaalde medewerkers binnen
de organisatie actief
zoals voedingsadviseurs en casemanagers bij zeer ernstige
delicten.

Professionele
of vrijwillige
medewerkers

Slachtoffers, nabestaanden, getuigen en
andere betrokkenen
bij een misdrijf (geweld, zeden, vermogen) of verkeersongeval of incidenten, zoals
brand en verdrinking.

Doelgroepen

www.slachtofferhulp.nl
www.ikzitindeshit.nl
(speciale jongerensite)

Telefonisch: 0900-0101
(lokaal tarief)

Bereikbaarheid

De hulp- en dienstverlening is voor de cliënt
gratis.

Opmerkingen

Er zijn 29 GGD instellingen
gefinancierd door
de 441 gemeenten.
Het werkterrein en
takenpakket van een GGD
worden mede bepaald
door de gemeenten die de
instelling financieren.

Gemeentelijke
Gezondheidsdienst
(GGD)
Verenigd in een koepel: GGD Nederland.
Het verenigingsbureau is gevestigd in
Utrecht.

Bij ca. 9 GGD’en is het
Steunpunt Huiselijk
Geweld ondergebracht,
waar ook adviezen
worden gegeven inzake
huiselijk en seksueel
geweld.
Een aantal GGD’en heeft
een Meldpunt Zorg en
overlast, waar ook hulpvragen worden afgehandeld.

Functie/taken

Naam organisatie
Vestigingsplaats

De taken van de GGD’en zijn
niet overal hetzelfde. Iedere
GGD voert voor de gemeenten
specifieke opdrachten uit. Deze
opdrachten staan beschreven
in de gemeentelijke
nota’s over het lokale
volksgezondheidbeleid.
Uniforme basistaken zijn o.a.
gezondheidsbevordering
(preventie),
jeugdgezondheidszorg,
bevolkingsonderzoeken en
sociaal-medische advisering.
Dit takenpakket kan
uitgebreid zijn met: uitvoering
coördinatie bij calamiteiten
en zedenzaken. Advisering,
beantwoorden van vragen en
verwijzen van hulpvragen.
Aanbod externe
vertrouwenspersonen voor het
onderwijs.

Aanbod

Artsen, wetenschappelijk onderzoekers,
verpleegkundigen,
maatschappelijk
werkenden.

Professionele
of vrijwillige
medewerkers

Publiek, instellingen
en gemeenten in het
werkgebied.

Doelgroepen

Opmerkingen
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Telefonisch, via internet en
fysiek in de vestigingsplaatsen. Voor telefoonnummers
en (web)adressen, zie:
www.ggd.nl

Bereikbaarheid

Landelijk bureau in
Utrecht.

Informatie- en hulplijn

Algemene telefonische
hulpdienst.

Informatie, advies en begeleiding van mensen met
een beperking.

Stichting Korrelatie

Kindertelefoon, aangehaakt bij de bureaus Jeugdzorg

Sensoor, kantoren
zijn gevestigd in 15
regio’s.

MEE, verspreid
door Nederland.
Hoofdkantoor in
Utrecht.
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Functie/taken

Naam organisatie
Vestigingsplaats

Informatie, advies en begeleiding van mensen met een
beperking.

Telefonische hulp en informatie
en advies per email.

Telefonische informatie en hulp
aan kinderen.

Telefonische hulpverlening
en via internet, per mail of
chat. Laagdrempelig, direct
een gesprek, hulp op maat
en advies. Korrelatie wordt
door de publieke omroepen
gefinancierd om opvang
te doen na radio- en tvprogramma’s.

Aanbod

Maatschappelijk
werkenden, orthopedagogen, enz.
Geen vrijwilligers.

Goed opgeleide
vrijwilligers.

Voor de functie opgeleide vrijwilligers.

Professionals: maatschappelijk werkers,
psychologen en
pedagogen.

Professionele
of vrijwillige
medewerkers

Kinderen en
volwassen met een
beperking.

Iedereen, ook
anoniem.

Kinderen (anoniem
mag).

Iedereen en voor
allerlei problemen.
Jongeren en
volwassenen.
Kijkers en luisteraars
kunnen na de
uitzendingen bellen of
mailen.

Doelgroepen

www.mee.nl

Telefonisch: 0900-999 88 88,
of via mail.

T: 0900-0767 en via
chatknop op www.sensoor.nl

www.kindertelefoon.nl

Telefoon: 0800-0432
(elke dag 14.00-20.00 uur)

Onlinehulp voor jongeren :
chatfunctie, ma t/m vr
9.00-18.00 u. Speciaal voor
12 tot 30-jarigen:
www.question-zone.nl

Telefonisch: 0900-1450
( 0,15 per min.), ma t/m vr.
9.00-18.00 uur.
www.korrelatie.nl
vraag@korrelatie.nl

Bereikbaarheid

MEE werkt uitsluitend
voor mensen met een
beperking.

Zowel slachtoffers,
getuigen en beschuldigden kunnen
(anoniem) terecht bij
Korrelatie.

Opmerkingen

Landelijk netwerk van
30 bureaus (gevestigd
in de grotere steden).
Hoofdkantoor in Utrecht.
Juridische informatie en
advies.

Het Juridisch Loket.
Informatie en advies over juridische procedures en oplossing van juridische problemen.
Verwijzing naar rechtshulp.

Netwerk, ondersteuning en
professionalisering van vertrouwenspersonen. Voor anderen: relevante informatie en
adressen.

Netwerk van en voor vertrouwenspersonen (seksuele intimidatie, en andere
klachten).

Landelijke
Vereniging van
Vertrouwenspersonen
(LVVVP).

Door middel van onderzoek
en interventies willen we de
seksuele en reproductieve
gezondheid van mensen bevorderen en voorkomen dat
mensen te maken krijgen met
seksueel geweld of seksueel
misbruik. De Rutgers Nisso
Groep doet onder andere onderzoek naar seksueel geweld,
seksueel misbruik en seksuele
intimidatie en ontwikkelt beleid, interventies en voorlichting.
Informatie over seksuele
intimidatie, vertrouwenspersonen en klachtafhandeling.
Klachtopvang en klachtafhandeling.

Landelijk kennisinstituut
seksuele gezondheid,
Utrecht.

Rutgers Nisso Groep
(RNG)

Aanbod

Platform seksuele
intimidatie.
Organisatie: Rutgers
Nisso Groep (kenniscentrum seksualiteit)
Utrecht.

Functie/taken

Naam organisatie
Vestigingsplaats

Sociaal-juridisch
Medewerkers (HBO)
en WO juristen.

Bestuur en leden
van de vereniging.

nvt

Onderzoekers, interventieontwikkelaars
(consultants), informatiespecialisten en
communicatieadviseurs.

Professionele
of vrijwillige
medewerkers

Iedere burger.

Vertrouwenspersonen.

Instellingen in zorg- en
welzijn, onderwijs en
sport.

Professionals (waaronder ook vrijwilligers)
die seksuele gezondheid willen bevorderen
en seksueel misbruik
willen voorkomen.

Doelgroepen

De website bevat
links naar bureaus
voor advies, training
en ondersteuning bij
klachten.

Opmerkingen
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Telefonisch: 0900-8020, per
mail en via chatfunctie op
www.juridischloket.nl

Uitsluitend via de website:
www.LVVVP.nl

www.platformseksueleintimidatie.nl

www.rng.nl

Telefonisch 030-2313431 of
per mail: rng@rng.nl

Bereikbaarheid

Opsporing en vervolging
plegers; horen getuigen;
informatie en advies aan
slachtoffers en andere
betrokkenen; verwijzing
slachtoffers naar AMK/BJZ of
SHG of SHN1.

Opsporing en vervolging
zedendelicten en
misdrijven gericht tegen
kinderen of gepleegd
door kinderen; werkt
samen met GGD voor
de hulpverlening aan
betrokkenen.

Jeugd- en
zedenpolitie,
gespecialiseerde
afdeling binnen de
politie.

Slachtoffers van
zedendelicten.

Iedereen die
betrokken is bij
of beschikt over
informatie over
zedenzaken.

MBO, HBO en
academisch intern
opgeleid personeel

Doelgroepen

Advocaten
gespecialiseerd
in rechtshulp aan
slachtoffers

Professionele
of vrijwillige
medewerkers

Meld misdaad anoniem:
0800-7000 of www. meldmisdaadanoniem.nl

www.politie.nl

0900-8844 of het nummer
van de plaatselijke politie.

www.lanzs.nl
info@lanzs.nl

Bereikbaarheid
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1 AMK/BJZ: Advies- en meldpunten kindermishandeling en Bureaus Jeugdzorg; SHG: Steunpunten huiselijk geweld; SHN: Slachtofferhulp Nederland.

Informatie en advies,
rechtsbijstand en rechtshulp
aan slachtoffers van
zedendelicten.

Landelijk netwerk van
advocaten gespecialiseerd
in rechtsbijstand
en rechtshulp aan
slachtoffers van
zedendelicten.

Landelijk
advocatennetwerk
Zedenslachtoffers.

Aanbod

Functie/taken

Naam organisatie
Vestigingsplaats

Werkt met
zedenscenario’s die
in werking worden
gesteld op het
moment dat duidelijk
sprake is van een
zeden misdrijf. Bij
vermoedens van
grensoverschrijdend
gedrag wordt
vaak geen actie
ondernomen.

Sommige LANZS
advocaten
werken ook voor
beschuldigden. Ze
kunnen allemaal
naar specialisten
voor beschuldigden
doorverwijzen.

Opmerkingen

Hoe zorgen we dat het politieonderzoek en de rechtszaak niet mislukt?

rechtsbijstand krijgen? Is er een verzekering?

Wat moeten we doen als we worden gedagvaard? Kunnen we

schadevergoeding eist?

een slachtoffer (of diens ouders) of een onterecht beschuldigde

Hoe zit het met de aansprakelijkheid van onze vereniging als

tuchtrecht- of strafrechtelijke uitspraak. Hoe gaan we daarmee om?

maatregel, zoals een schorsing, terug. Er is op dat moment nog geen

Een beschuldigde/verdachte vrijwilliger keert na een bestuurlijk

rehabilitatiebeleid (eerherstel)?

Wat te doen met onterecht beschuldigden: wat is een goed

ondersteunen?

Wij willen zelf een tuchtrechtregeling opstellen, kunt u ons daarbij

tuchtcommissie?

Hoe kunnen we ons aansluiten bij een tuchtrechtregeling,

aangevraagd voor een jeugdige vrijwilliger (vanaf 16 jaar)?

VOG procedure? Wie betaalt de kosten? Kan een VOG ook worden

Is een VOG verplicht voor onze vereniging? Hoe zit het nu met de

Kunt u onze vertrouwenspersoon opleiden?

Hoe moeten we intern klachten afhandelen? Er is nog geen klacht.

evaluatieonderzoek doen?

Kunnen jullie ons preventiebeleid op kwaliteit toetsen of een

vertrouwenspersonen?

Opstelling van gedragsregels, een intern protocol,

Kunnen jullie ons adviseren over een passend preventiebeleid?

preventiebeleid hebben. Waar halen we informatie?

Onze financier stelt als voorwaarde voor financiering dat we

Op het gebied van beleid en organisatie:

Vragen van besturen

AMK*

Met welke vragen kun je waar terecht?
BJZ*

(A)SHG*

X

X

X

GGD

Jeugdgezondheidszorg
Stichting
Korrelatie

Kindertelefoon

Sensoor

SHN*

X

X

X

X

Platform
seksuele
intimidatie

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Landelijk
advocatennetwerk zedenslachtoffers

X

X

X

X

Juridisch
loket
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X

X

X

X

RNG*

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MOVISIE

X

X
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Met wie kan ik praten over wat ik heb meegemaakt?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kun je me helpen? Ik word gepest!

X

X

X

X

Help ik ben misbruikt! Ik wil niet meer naar …

Na een incident:

vriend(in)?

Een andere jongen (of meisje) voelt zich niet prettig, wat kan ik doen als

daarover praten?

Ik voel me ongemakkelijk bij een bepaalde vrijwilliger, met wie kan ik

Bij gevoel van onveiligheid:

Vragen van slachtoffers kinderen

adviseren of begeleiden?

We willen aangifte doen, kunnen jullie ons hierover informeren,

ondersteunen?

We willen de klacht intern afhandelen, kunt u ons daarbij

adviseren? En helpen bij de voorbereiding?

We willen een gesprek voeren met de beschuldigde, kunnen jullie ons

worden, de slachtoffers en hun ouders moeten begeleid worden. Hoe?!

Help, we hebben een ernstig incident! Dit moet verder onderzocht

overlaten aan anderen?

binnen onze vereniging? Wat moeten wij doen en wat kunnen we beter

Kunnen jullie ons adviseren bij onze vermoedens van seksueel misbruik

we dat en hoe dan?

We willen af van een vrijwilliger die we niet (meer) vertrouwen. Kunnen

verwijzen voor hulpverlening?

Bestaan er behandelprogramma’s; waar kan ik een pleger naar

er?

Hoe herken je signalen van seksueel misbruik; welke risicofactoren zijn

Op het gebied van vroegtijdige signalering en ingrijpen:

X

X

X

X

X

X

X

GGD

X

X

(A)SHG*

Kunt u een klacht voor ons afhandelen?

X

BJZ*

Kunt u ons een vertrouwenspersoon voor klachtopvang leveren?

Serviceverlening

AMK*

Jeugdgezondheidszorg

X
X

X

X

X

X

Kindertelefoon

X

X

X

X

Stichting
Korrelatie

X

X

X

X

X

Sensoor

X

X

SHN*

X

X

X

X

X

X

RNG*

X

X

X

Platform
seksuele
intimidatie

X

X

Juridisch
loket

X

X

X
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Waar liggen de grenzen, wat mag ik nog wel?

geven?

Wat wordt er van mij verwacht? Moet ik op alle vragen antwoord

Ik ben gevraagd om te getuigen in een klachtprocedure/rechtszitting.

gedrag vertoont bij kinderen? Moet ik hem aanspreken? Hoe dan?

Wat als ik zie of hoor dat een andere vrijwilliger grensoverschrijdend

bespreken?

Ik ben het niet eens met delen van de gedragsregels. Waar kan ik dat

dan? Moet ik de VOG zelf betalen?

dat? Stel dat ik een keer ben aangehouden voor dronkenschap, wat

Ik moet een VOG aanvragen, waaraan moet ik voldoen? Hoe werkt

Vragen van vrijwilligers:

zestienplussers, klopt dat?

De club zegt dat ze niet verantwoordelijk is voor incidenten tussen

aanspreken?

maar de club zegt niet verantwoordelijk te zijn. Wie kunnen we

Er heeft een incident plaatsgevonden onderweg naar een activiteit,

Wie is verantwoordelijk voor een incident in een vrijwilligersorganisatie?

gedrag van de leiding. Hoe pakken we dat aan?

van de begeleider. We willen een gesprek met het bestuur over het

Ons kind vertelt over vreemde opmerkingen en/of handtastelijkheden

Bij incident:

hebben het vermoeden dat dit te maken heeft met de trainer.

We maken ons zorgen: ons kind wil niet meer naar de vereniging. We

heerst, of vrijwilligers grensoverschrijdend gedrag vertonen?

Wat moeten we doen als we signaleren dat er een onprettige sfeer

Bij niet-pluisgevoel of vermoeden:

Hoe kunnen we nagaan of een vereniging haar zaakjes op orde heeft?

Voordat een kind lid wordt:

Vragen van ouders:
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Toolkit In veilige handen – Vereniging NOV

RNG*

X

X

X

X

MOVISIE

Toolkit In veilige handen – Vereniging NOV

*RNG: Rutgers Nisso Groep

*SHN: Slachtofferhulp Nederland

*(A)SHG: (Advies) en Steunpunten Huiselijk Geweld

*BJZ: Bureau Jeugdzorg

*AMK: Advies- en meldpunt Kindermishandeling

Mag ik nu nooit meer vrijwilligerswerk doen?

kan dat zomaar?

Ze willen mijn naam opnemen op de zwarte lijst (registratiesysteem),

Met welke klachtinstanties en rechters krijg ik te maken?

bestuur doet niets. Wie kan mij hierbij helpen?

Ik wil eerherstel want de beschuldiging is niet terecht bevonden. Het

Ik ben onterecht beschuldigd, wie kan mij advies en begeleiding geven?

tuchtrechter. Wie staat mij bij?

Ik ben beschuldigd. Ik ben schuldig en moet verschijnen bij de

kan mijn gezin terecht voor ondersteuning?

Ik ben schuldig. Welke gevolgen heeft dit voor mij en mijn gezin? Waar

politieonderzoek? Welke ondersteuning, rechtsbijstand is er voor mij?

Ik ben beschuldigd. Wat staat mij te wachten? Hoe verloopt het

doen?

Ik ben onschuldig en wil graag trainer/lid blijven, wat moet of kan ik

Vragen van beschuldigden:

vindt de ander eng of klef.

Hoe herken ik de grenzen van een kind? Wat de een normaal vindt,
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