Omgaan met weerstanden
Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een gevoelig onderwerp waar niet iedereen gemakkelijk
overspreekt. Het kan daarom weerstand oproepen. Om u hierop voor te bereiden en om met de weerstand om te gaan hebben we veel voorkomende opmerkingen op een rijtje gezet en reacties daarop
geformuleerd. Hierin hebben we een onderverdeling gemaakt in organisaties die starten met preventieve maatregelen en organisaties die een volgende stap zetten in de preventieve maatregelen.
Onderstaande weerstanden kunnen interactief besproken worden.
1. Schrijf de weerstanden individueel op een groot vel papier en hang deze naast elkaar aan een
wand (een weerstand per flap).
2. Inventariseer of er meer weerstanden zijn.
3. Vraag de aanwezige deelnemers per weerstand de tegenargumenten te noemen (onderstaande tegenargumenten kunnen als suggesties ingebracht worden).

Beginnende organisaties
Weerstand
Niemand bij onze vereniging doet zo iets.

Iedereen kent elkaar hier.

Het kost ons alleen maar extra tijd en geld die
niet in activiteiten gestoken kan worden.
We hebben al te weinig vrijwilligers.

Dan blijven nieuwe leden helemaal weg.

Je kan wel rekening met alles houden.

Dit is schijnveiligheid. Mensen die echt kwaad
willen houd je toch niet tegen.

Tegenargument
Dat is niet met zekerheid te zeggen omdat je niet
ieders gedachten kan lezen.
Een op de drie kinderen maakt een vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag mee dat kan ook
binnen onze organisatie gebeuren.
Uit incidenten komt naar voren dat de dader meestal een bekende van het slachtoffer is.
Dan is het risico juist groter omdat de het slachtoffer
een openhouding heeft naar bekende en niet bedacht is op misbruik.
De veiligheid van deelnemers is onbetaalbaar.
Slechte publiciteit als gevolg van een incident kost
meer tijd en geld.
Maatregelen tegen seksueel grensoverschrijdend
gedrag zij ook ter bescherming van vrijwilliger. Duidelijkheid waar je je als vrijwilliger aan te houden
hebt geeft ook een veilig gevoel en maakt de organisatie aantrekkelijk voor vrijwilligers.
Regelmatig komen er incidenten in het nieuws, iedereen weet dat het voorkomt . Aangeven aan ouders en verzorgers dat je de zorg voor hun kinderen
en mensen met een verstandelijke beperking serieus neemt maakt de organisatie juist aantrekkelijker.
Als er een incident is denk je achteraf had ik maar
van te voren maatregelen genomen.
Door een aanstellingsgesprek en de VOG is er een
eerste selectie. We moeten wel alert blijven daarom
is er een risicoanalyse gedaan, een gedragscode
en zijn er omgangsregels opgesteld

Gevorderde organisatie
We vragen toch al een VOG

Niet alle vrijwilligersorganisaties doen mee met
het tuchtrecht.

We lossen onze eigen problemen wel op

Laat iedereen het voor zich zelf regelen

De tijd die het kost staat niet in verhouding tot
de opbrengsten
Onze organisatie is te klein voor deze ingewikkelde maatregelen

Wij hoeven toch niet het braafste jongetje van
de klas te zijn.

Als er geen strafrechtelijke vervolging plaatsvindt
van grensoverschrijdend gedrag wordt oich een
VOG uitgereikt. Met tuchtrecht en de registratielijst
kunnen ook mensen die niet strafrechtelijk vervolgd zijn geweerd worden.
Als we niet mee doen lopen we extra risico. Het
feit dat er een registratielijst is maakt dat mensen
die er opstaan extra uitkijken en zich alleen melden bij organisaties die niet mee doen.
Door mensen alleen maar weg te sturen kunnen
ze bij een andere organisatie het zelfde proberen.
Als dat daar wel lukt ben je mede schuldig aan.
Dat betekent dat ook onze eigen organisaties te
maken krijgt met plegers die elders zijn weggestuurd. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is
een maatschappelijk probleem. Dat kan een organisatie alleen niet oplossen. Als we het serieus
willen aan pakken moeten we samenwerken
Als er een incident is denk je achteraf had ik maar
van te voren maatregelen genomen.
De VOG is gratis, het digitaal aanvragen bespaard
veel tijd en veel werk wordt ons uit handen genomen door Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk
zodat we dit niet zelf hoven te doen.
We lopen extra risico als we niet meedoen omdat
mensen die op lijst staan , zoeken naar deze organisaties.
Als achteraf blijkt dat je misbruik had kunnen
voorkomen is dat veel erger

