Welke vragen kunnen ouders stellen?
Ouders willen het beste voor hun kinderen. Voor de sociale ontwikkeling, de beweging, extra vaardigheden of voor het uitoefenen van een hobby worden kinderen door ouders bij vrijwilligersorganisaties
aangemeld. Daarmee dragen ze de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het kind over aan de
vereniging. Voor de ene ouder weegt dat zwaarder dan voor de andere ouder. Maar in alle gevallen
willen ouders dat het kind niks overkomt.
De selectie van een organisatie (een club) voor de kinderen gaat in fasen. Allereerst wordt bepaald
wat hun kind wil en wat goed is. Latere zal daar een organisatie bij gekozen worden. In deze keuze
zal ook de veilige omgeving een rol spelen. Daarbij zullen ouders zich enerzijds laten leiden door hun
gevoel (als een vriendje daar al lid is dan zal het wel goed zijn) anderzijds door informatie te lezen en
vragen te stellen. Welke soorten vragen kunt u van ouders verwachten:
5 soorten vragen van ouders
1. Wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag en is dat hetzelfde als seksueel misbruik?
Hoe vaak komt het voor en is seksueel grensoverschrijdend gedrag strafbaar?
Antwoord: Seksueel misbruik is strafbaar. Het gaat bij seksueel misbruik om aanranding, verkrachting,
het tonen aan kinderen van seksuele handelingen en het opzettelijk verleiden van minderjarigen tot
seksuele handelingen op internet.
Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een breder begrip en niet in alle gevallen strafbaar . Onder
seksueel grensoverschrijdend gedrag vallen alle bewuste of onbewuste gedragingen verbaal en fysiek
die door het kind als ongewenst of gedwongen worden ervaren. Hieronder vallen ook seksueel getinte opmerkingen of aanrakingen op plaatsten waar dat niet hoort. Het zijn niet direct voor justitie strafbare feiten maar het en kind kan dat vervelend vinden en de persoon die het doet moet daar op aangesproken worden.
Cijfers laten zien een op de drie kinderen een vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag meemaakt. Het gaat meestal om aanrakingen op verkeerde plekken en seksueel getinte opmerkingen;
verbaal en via internet. Een op de tien meisje heeft voor haar 18e jaar ongewild seks en voor jongens
is dat een op de twintig.
2. Wat doen jullie om seksueel misbruik te voorkomen, is een VOG verplicht en wat doen
jullie nog meer?
Antwoord: Wij vragen alle vrijwilligers die met de kinderen werken een VOG. Mensen die geen VOG
krijgen zijn eerder strafrechtelijk veroordeeld vanwege een zedendelict. Deze vrijwilligers kunnen bij
ons geen vrijwilligerswerk doen.
Controleren op de VOG alleen is niet voldoende. Vaak worden vrijwilligers die kinderen misbruiken
alleen maar weggestuurd zonder dat daar aangifte van wordt gedaan. Hiermee voorkomen organisaties dat ze slecht in de publiciteit komen. Ouders nemen vaak deze beslissing omdat ze het belastend
vinden voor het kind als het misbruik gevolgd wordt door een juridisch strafproces. Deze vrijwilligers
kunnen zo weer aan de gang bij een andere vrijwilligersorganisatie en opnieuw slachtoffers maken.
Onze organisatie doet wel aangifte en is aangesloten bij de registratielijst seksueel grensoverschrijdend gedrag in het vrijwilligerswerk.
Om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen hebben alle vrijwilligers en begeleiders een gedragscode gekregen en ondertekend. In deze gedragscode staat waar vrijwilligers zich aan te houden hebben en wat de gevolgen zijn als de gedragscode overtreden. Ze mogen dan niet langer de kinderen
begeleiden en afhankelijk van wat ze gedaan hebben worden ze geschorst.
Wij zijn aangesloten bij de landelijke registratielijst. Vrijwilligers die bij ons vrijwilligerswerk komen
doen worden gecontroleerd; er wordt gekeken of zij op de lijst staan. Als ze op de lijst staan dan zijn
ze bij andere vrijwilligersorganisaties geschorst vanwege grensoverschrijdend gedrag. Dan mogen
deze vrijwilligers bij ons geen vrijwilligerswerk doen. Dit gaat verder dan alleen de VOG.
3. Zijn jongens en meisjes gescheiden in de kleedkamer? Is daar de eigen begeleider bij
of zijn daar meerdere begeleiders bij

Antwoord: Wij hebben voor het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag een risicoinventarisatie gemaakt. Daarin is ook gekeken naar de kleedruimten, de douches en het gewenste
gedrag van de begeleiding.
4. Hoe weet ik of een kind misbruikt wordt, welke signalen kunnen wijzen op seksueel
misbruik, moet je als ouder je kind ondervragen?
Antwoord: Gedragsveranderingen bij je kind, zoals een duidelijke afname van het enthousiasme en
plezier in de activiteiten, kunnen een signaal zijn dat er iets aan de hand is. Het kan hierbij gaan om
een tijdelijk ‘dipje’ in de gemoedstoestand, maar dit soort veranderingen kunnen ook duiden op vervelende ervaringen. Soms vertellen kinderen zelf dat er iets gebeurt dat ze niet prettig vinden. Andere
kinderen geven signalen via lichamelijke klachten. Bekende signalen zijn buikklachten, slaapproblemen en specifieke angsten die er voorheen niet waren. Het is van belang dat je dergelijke signalen
serieus neemt en in een gesprek met je kind onderzoekt wat er aan de hand is. Dat is natuurlijk óók
onze verantwoordelijkheid, maar als ouder zie je zoiets waarschijnlijk het eerst. Meld dat dan ook bij
ons dan kunnen wij maatregelen nemen.
Blijf niet zitten met vragen, twijfels of klachten. Als je bijvoorbeeld naar aanleiding van signalen in het
gedrag van je kind vragen hebt waarop je geen antwoord weet, neem dan contact op met onze vertrouwenspersoon of adviseur sociale veiligheid. Je krijgt advies over wat de mogelijkheden zijn om tot
een goede aanpak te komen.
Wanneer uit het gesprek met je kind een ernstig vermoeden van misbruik naar voren komt is het beter
dat je als ouders hulp inschakelt van een vertrouwenspersoon. En schakel de juiste hulpinstanties in.
Wanneer er sprake is van daadwerkelijk seksueel misbruik is het belangrijk daarvan aangifte te doen.
Het is dan beter als ouders hun kind zo min mogelijk zelf bevragen zodat alle schijn van beïnvloeding
van de getuige wordt vermeden. Hiermee wordt voorkomen dat er later door de advocaat van de verdachte of door de rechter geconstateerd wordt dat er sprake is geweest van getuigenbeïnvloeding.
5. Wat doen jullie als een medewerker zich grensoverschrijdend gedraagt of een kind
door een medewerker wordt misbruikt? Wanneer grijpen jullie in.
Wij hebben een meldprotocol en iedere vrijwilliger heeft een meldplicht. Als een vrijwilliger een vermoeden heeft van seksueel misbruik moet hij of zij dat melden bij de vertrouwenscontact persoon of
adviseur sociale veiligheid. Deze zal het meld protocol n werking zetten.
Deze adviseur sociale veiligheid kan door verwijzen naar een vertrouwenspersoon, een hulpinstanties
en het bestuur adviseren aangifte te doen bij politie en justitie. De ouders zullen direct over het grensoverschrijdend gedrag met hun kind geïnformeerd worden door het bestuur of de adviseur sociale
veiligheid. In dit gesprek zal het volgende besproken worden:
• informatie over de concrete maatregelen die getroffen zijn;
• de persoon binnen school waarbij ouders terecht kunnen met vragen;
• ruimte voor emoties;
• het dringende advies het kind niet extra te belasten, dat wil zeggen het kind te laten vertellen
wat het uit zichzelf vertelt maar niet uit te vragen;
• ouders wijzen op mogelijke hulpverlening en/of ondersteuning;
• wat binnen de club gecommuniceerd en specifiek met de groep van het slachtoffer en de begeleider
• het voorkomen van stigmatisering.
Als er een vermoeden is van een zedendelict zal het bestuur aangifte doen. Hierover worden ouders
van te voren geïnformeerd zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Ook als er bedenkingen zijn
van de ouders zal aangifte worden gedaan. Wij stellen in dit geval het algemeen belang voorop. Dat is
om te voorkomen dat het bestuur van de vereniging geen eigen rechter gaat spelen en binnenskamers oplossingen gaat zoeken om het probleem op te lossen.

