
 

 

PROTOCOL ONGEWENST GEDRAG  

Inleiding 

Als vereniging willen we een veilig klimaat scheppen voor onze leden, vrijwilligers en 

bezoekers. Grenzen van gedrag zijn vaak heel vanzelfsprekend maar zijn niet altijd 

voor iedereen gelijk. Waarbij gedrag dat voor de één beschouwd wordt als en een 

leuke manier van omgaan door een ander wordt ervaren als te ver gaan. Wanneer 

een lid dit zo ervaart of hierover twijfelt dan kan het lid contact opnemen met de 

vertrouwenscontactpersoon van WTC Beukersweide. Deze kan fungeren als 

klankbord en zo nodig helpen zoeken naar een oplossing. In dit protocol wordt de 

werkwijze vastgelegd.  

Dit beleid is onlosmakelijk verbonden met de identiteit en doelstelling van onze 

vereniging. Daarbij hebben het Bestuur, vrijwilligers en begeleiders een 

voorbeeldfunctie in de vereniging. Zij tonen zelf gewenst gedrag en nemen duidelijk 

stelling tegen ongewenst gedrag. Grensoverschrijdend gedrag en ongewenste 

omgangsvormen zijn niet acceptabel en zullen in voorkomende gevallen ook met een 

zero-tolerance beleid opgevolgd worden.  

In art 8 lid 10 van de statuten staat dat leden zich onthouden van 

grensoverschrijdend gedrag. Mochten ongewenste omstandigheden en onveilige 

situaties zich toch voordoen, dan dient Beukersweide mogelijkheden te hebben voor 

ieder lid, vrijwilliger en bezoeker om dit te uiten en te laten onderzoeken. Dat dient op 

zodanige wijze plaats te vinden dat een in redelijkheid te verlangen bescherming van 

de individuele belangen van de melder is gewaarborgd. Hiervoor is de Vertrouwens 

Contact Persoon (VCP) aangesteld.  

In dit document staat beschreven hoe we in voorkomende gevallen van 

grensoverschrijdend gedrag als vereniging te werk gaan. 

 

PROTOCOL Vertrouwens Contact Persoon (VCP) 

Binnen WTC Beukersweide is een VCP aangesteld waar leden, vrijwilligers en 

bezoekers terecht kunnen voor meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Bij 

grensoverschrijdend  gedrag gaat het om de aantasting van de persoonlijke integriteit 

omdat het gedrag door de persoon als ongewenst wordt beschouwd en dat dit 

gedrag, naar objectieve maatstaven die in de maatschappij van toepassing zijn, als 

ongewenst wordt beschouwd.  

Betrokkenen worden in de gelegenheid gesteld een beroep te doen op de VCP in 

voorkomende gevallen van ongewenste situaties, integriteitkwesties en overige 

aangelegenheden, waarbij betrokkene ervaart niet rechtvaardig of niet correct 

behandeld te zijn. Hierbij kan het onder andere gaan om:  

- Seksuele intimidatie of ongewenste intimiteiten. 

  

  



- Agressie of geweld (zowel fysiek als verbaal). 

- Pesten (verbaal dan wel digitaal). 

- Discriminatie 

- Integriteit (oneerlijkheid, onbetrouwbaar handelen, belangenverstrengeling en 

omkoping) 

Afhandeling van integriteitsmeldingen, dat wil zeggen als zich misstanden in de 

organisatie voordoen, valt niet onder de verantwoordelijkheid van de VCP maar 

onder het Bestuur van de vereniging. Indien de VCP hierover meldingen binnen krijgt 

stuurt zij/hij deze onverlet door naar het Bestuur. Indien de melding 1 van de 

Bestuursleden betreft dan wordt de melding doorgezet naar de andere 

bestuursleden. 

Dit protocol is dus vooral gericht op onheuse bejegening.  

De rol van een VCP is onafhankelijk en garandeert absolute vertrouwelijkheid. De 

VCP onderneemt alleen iets als de aangever dat zelf wil en biedt opvang. De VCP 

bekijkt alle opties met de aangever en inventariseert alle gevolgen van de 

mogelijkheden. 

Taken VCP 

De taken van een VCP bestaan onder andere uit: 

- Het verzorgen van eerste opvang van leden, vrijwilligers of bezoekers die zijn 
lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben. 

- Vaststellen of de melding past binnen het protocol vertrouwenspersoon. 
- Het ondersteunen en adviseren van leden, vrijwilligers en bezoekers. 
- Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.  
- Het slachtoffer informeren en adviseren over de verschillende alternatieve 

oplossingsmogelijkheden, over de consequenties ervan en over de 
mogelijkheden (en eventuele beperkingen) daarvan.  

- Het desgewenst begeleiden, de melder de zaak aan de orde wil stellen bij het 
bestuur.  

- Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.  
- Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.  
- Het adviseren en ondersteunen van het bestuur en commissies bij het voorkomen 

van ongewenst gedrag.  
- Het registreren van gevallen van grensoverschrijdend gedrag. 
- Na afloop van een kalenderjaar wordt het aantal meldingen aan het bestuur 

medegedeeld. Indien door de melders gewenst wordt hier, evt. geanonimiseerd, 
nadere informatie aan toegevoegd over de aard en ondernomen actie.  

- Een VCP gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van leden, vrijwilligers en 
bezoekers. Er is een geheimhoudingsplicht.  

- Vertrouwelijkheid kan alleen doorbroken worden indien 
o Alles in het werk is gesteld de toestemming van de betrokken persoon te 

verkrijgen EN 
o De VCP verkeert in gewetensnood door het handhaven van de 

geheimhouding EN 
o Er is geen andere weg dan doorbreking van de geheimhouding om het 

probleem op te lossen EN 



o Het is vrijwel zeker dat het niet doorbreken van de geheimhouding voor 
betrokken of derden aanwijsbare en ernstige schade en/of gevaar zal 
opleveren EN 

o De VCP is er vrijwel zeker van dat doorbreking van de geheimhouding de 
schade aan betrokken of anderen in belangrijke mate zal voorkomen of 
beperken EN  

o De VCP zal voor het doorbreken van de geheimhouding contact opnemen 
met de VCP van de KNLTB voor advies  

 
 
Bevoegdheden VCP 

De VCP heeft de volgende bevoegdheden:  

- Het recht tot bemiddelen tussen melder en aangeklaagde en het inwinnen van   

informatie bij overige betrokkenen 

- Het op eigen initiatief raadplegen van interne en/of externe deskundigen 

- Het geven van voorlichting aan medewerkers en vrijwilligers over de functie van 

vertrouwenspersoon 

- Het begeleiden van de melder bij de melding 

- Het begeleiden van de melder bij het inschakelen van een 

hulpverleningsinstantie 

- Zorgen voor nazorg 

 

Procedure:  

1. Een lid, vrijwilliger of bezoeker die geconfronteerd wordt met seksuele intimidatie, 

ongewenste intimiteiten, agressie en/of geweld, pesten of discriminatie doet een 

melding bij de VCP.  

2. Een melding kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingebracht 

3. Van ieder gesprek wordt een verslag een gemaakt dat wordt ondertekend door 

melder en de VCP. De melder krijgt ieder verslag 

4. Afhankelijk van de aard van de melding en de wensen van de melder kunnen de 

volgende zaken worden besproken 

a. Aard melding 

i. Feitelijke beschrijving 

ii. Intentie melder (alleen melding, bemiddeling, aanspreken, 

aanpassen algemeen beleid, preventieve maatregelen, anders) 

b. Mogelijk acties VCP 

i. Wederhoor 

ii. Contact hulpverleningsinstanties instanties 

iii. Contact VCP KNLTB 

c. Eventuele vervolgacties 

i. Aangifte 

ii. Vervolggesprek 

iii. Wens mbt rapportage naar bestuur 

5. Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen.  

6. De VCP onderzoekt de melding. Dit geschiedt uiterlijk binnen twee weken nadat 

de melding ingediend is.  



7. Indien noodzakelijk kan de vertrouwenspersoon, met in acht neming van de 

grootst mogelijke zorgvuldigheid, andere personen die bij de kwestie betrokken 

zijn, horen.  

8. Indien melder de melding wil intrekken dat wordt dit door de melder aan de VCP 

meegedeeld. Dit wordt vastgelegd in een verslag.  

9. Indien er een rapport en/of advies volgt wordt dit onderwerp op de eerstvolgende 

agenda van de vergadering van het Bestuur geagendeerd.  

10. Het Bestuur bespreekt bovenstaande en zal  besluiten over eventuele sancties en 

andere stappen. Dit zal vervolgens met de VCP besproken worden en wordt er  

samen besproken hoe de verdere stappen worden gezet.   

Voor de goede orde wordt hier vermeld dat de VCP geen oordeel kan vellen en ook 

geen sancties kan opleggen. Dit betekent dat in het verslag van de VCP niet 

gesproken wordt van meldingen van agressie/geweld, seksuele 

intimidatie/ongewenste intimiteiten, pesten en/of discriminatie maar van meldingen 

van vermeende agressie/geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten, 

pesten en/of discriminatie.   

De vertrouwenscontactpersoon van WTC Beukersweide is op dit moment (2023) 

Judith Mulder (e-mail: vcp@beukersweide.nl) 
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