Preventief beleid ongewenst gedrag

Preventief beleid G.V. Animo Hoogvliet
Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige
omgeving kunnen sporten. Als sportvereniging is het een plicht om maatregelen te nemen die ongewenst
gedrag kunnen voorkomen. Om die reden heeft Animo Hoogvliet beleid gemaakt om dit soort misstanden
te voorkomen. Dit beleid bestaat uit de volgende punten:

1. Gedragsregels voor begeleiders
G.V. Animo Hoogvliet hanteert de gedragcode die door de KNGU opgesteld is om ongewenst gedrag in de
relatie sporter en trainer/assistenten te verkleinen. Daarnaast fungeren deze gedragsregels als
toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Alle sportbonden,
aangesloten bij NOC*NSF (zo ook de KNGU), hebben deze gedragsregels overgenomen in hun
tuchtrecht. Voor trainers en begeleiders is het belangrijk dat zij weten wat deze gedragsregels zijn en dat
deze ook voor hen gelden.
Deze gedragsregels zijn tevens gelinkt aan de website van Animo Hoogvliet.

2. Aannamebeleid voor vrijwilligers
G.V. Animo Hoogvliet hanteert een aannamebeleid voor assistenten/trainers van de jeugd om zo een
beter beeld te krijgen van de begeleider.
Het aannamebeleid bestaat uit:

•
•
•
•
•

Het voeren van een kennismakingsgesprek met de assistent/trainer door een bestuurslid of een door
het bestuur aangewezen persoon;
Het doen van een referentie check wanneer de assistent/trainer in het verleden bij andere
verenigingen of instellingen met jeugd heeft gewerkt;
Bij het aannemen van nieuwe assistenten/trainers doen wij dit via;
o 1 directe omgeving (eigen turnsters op te leiden)
o 2 indirecte omgeving (zoeken in eigen netwerk die bekend zijn)
Laten een VOG aanvragen;
Animo Hoogvliet maakt de assistent/trainer bekend met de gedragsregels.

3. Verplichte Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers
Animo Hoogvliet vraagt alle assistenten/trainers van de jeugd om een VOG aan te vragen en deze te
overleggen aan het bestuur. Animo Hoogvliet initieert deze aanvraag, waarna de begeleider de aanvraag
afrondt.

4. Animo Hoogvliet heeft een vertrouwenspersoon
Animo Hoogvliet heeft een vertrouwenscontactpersoon, namelijk Marcella van Dijk- Mul. Zij is het eerste
aanspreekpunt binnen de vereniging voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met
grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenscontactpersoon is voor
iedereen binnen de vereniging; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc.

5. Kleedkamerbeleid
De kleedkamer is een plek wat per definitie een veilige omgeving moet zijn. Daarom geldt het volgende
omtrent wie er wel en niet in de kleedkamers mogen komen:

Preventief beleid ongewenst gedrag

Kleedkamerbeleid selectie:
De achterste kleedkamer is beschikbaar om om te kleden.
Omdat er een diversiteit aan leeftijden is bij de selectie, is het niet toegestaan voor
ouder/verzorger/brenger (zowel moeder, vader, opa, oma enz,) de kleedkamer te betreden. Bij
binnenkomst kan het kind tot de deur van de kleedkamer gebracht worden.
Is de deur nog niet open, dan dient er gewacht te worden tot de trainster de deur komt opendoen, of een
andere turnster de deur opent.
Bij constatering van het betreden van de kleedkamer van de brenger van de turnster, kan de turnster
uitgesloten worden van deelname aan de selectie.
Tevens mogen de mannelijke trainers niet de vrouwelijke kleedkamer betreden en de vrouwelijke
trainers mogen niet de mannelijke kleedkamer betreden.

Peuters en kleuters
Bij de peuters en kleuters mogen de ouders/verzorgers de kleedkamer betreden om te helpen met
omkleden. Tevens hanteren wij het 4-ogen principe. Er mag nooit maar 1 ouder alleen in de kleedkamer
aanwezig zijn tijdens het omkleden.

Recreatie dames en heren vanaf 6 jaar
Vanaf 6 jaar komen er geen ouders/verzorgers meer in de kleedkamer om kinderen te helpen met
omkleden. De ervaring leert ons dat ze het uitstekend zelf kunnen omdat ze dat thuis en op school ook al
doen.

6. Gedragsregels voor begeleiders
De gedragsregels zijn door NOC*NSF opgesteld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer te
verkleinen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in
concrete situaties.
Gedragsregels:
o

Als trainer dien je je te conformeren aan de gedragsregels van zowel KNGU als het NOC NSF.
Zie volgende linken: https://www.kngucampus.nl/FileUpload/1835.pdf en
https://www.nocnsf.nl/sport-en-integriteit/gedragscodes/gedragscode-voor-trainers/coachesen-begeleiders

o

https://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdend-gedrag/gedragsregels-seksuele-intimidatie

o

Daarnaast draag je als leiding er zorg voor dat het preventief beleid voor ongewenst gedrag,
ten uitvoer wordt gebracht (zie website www.animohoogvliet.nl, huisregels voor het beleid).

Voor assistenten/trainers is het belangrijk dat zij weten wat deze gedragsregels zijn en dat deze ook voor hen
gelden.

•
•
•

De assistenten/trainers moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig
voelt.
De assistenten/trainers onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn
waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor
het gezamenlijk gestelde doel.
De assistenten/trainers onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie
tegenover de sporter.
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•
•

•
•
•

•

•
•

Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de assistenten/trainers en de jeugdige sporter tot
zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
De assistenten/trainers mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de
assistenten/trainers deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal
ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen,
billen en borsten.
De assistenten/trainers onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
De assistenten/trainers zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect
omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de
hotelkamer.
De assistenten/trainers heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik
als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de
(jeugdige) sporter behartigt, is de assistenten/trainers verplicht met deze personen of instanties
samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
De assistenten/trainers zal de sporter en/of diens ouders of verzorgers geen (im)materiële
vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de
assistenten/trainers aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter en/of diens
ouders of verzorgers, die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken
honorering staan.
De assistenten/trainers zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij
de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels
zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid
van de assistenten/trainers in de geest hiervan te handelen.

