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Als organisatie die zich inzet voor kinderen/jongeren met een lichamelijke beperking is
het misschien wel extra belangrijk om stil te staan bij grensoverschrijdend gedrag en
vooral ook wat te doen in geval van grensoverschrijdend gedrag. In dit document is
beschreven wie betrokken kunnen zijn, wie verantwoordelijk is en wat de aanpak van de
Foundation is.

Grensoverschrijdend gedrag. Wat is de grens?
Bijvoorbeeld: schelden, schreeuwen, grove taal gebruiken, fysiek agressief gedrag,
seksuele intimidatie.
De Esther Vergeer Foundation zet zich in voor kinderen met een lichamelijke beperking.
Deze kinderen kunnen zowel fysiek als mentaal kwetsbaarder zijn dan andere kinderen.
Wij streven naar een veilig sportklimaat voor iedereen waarin ook de kinderen/jongeren
met een lichamelijke beperking met veel plezier en zonder zorgen kunnen genieten van
sport!
1.

In de projecten van de foundation kan grensoverschrijdend gedrag vertoond
worden door:
a. Trainers (eigen trainers of trainers op de vereniging)
b. Bestuurders / commissie leden van de vereniging
c. Kinderen
d. Andere leden van de vereniging
e. Ouders
Ad. a. De Esther Vergeer Foundation heeft frequent contact met de trainers van de
verenigingen. Indien de Foundation signalen oppikt dat er mogelijk
grensoverschrijdend gedrag vertoond wordt, dan neemt de Foundation
onmiddellijk contact op met de verantwoordelijken op de vereniging. Bij zaken
rondom grensoverschrijdend gedrag die op verenigingsniveau afspelen, kan de
vereniging altijd steun vragen aan de bond en/of het Vertrouwenspunt Sport van
NOC*NSF.
Met eigen trainers heeft de Foundation afspraken vastgelegd over hoe om te gaan
met de kinderen/jongeren en wat de afspraken/richtlijnen hieromtrent zijn. De
trainers hebben deze afspraken ondertekend. Mocht er toch sprake zijn van
grensoverschrijdend gedrag, dan gaat de Foundation onmiddellijk in gesprek met
de desbetreffende trainer en indien nodig worden er maatregelen getroffen.
Ad. b. De Esther Vergeer Foundation heeft frequent contact met de bestuurders /
commissieleden van de verenigingen. Indien de Foundation signalen oppikt dat er
mogelijk grensoverschrijdend gedrag vertoond wordt, dan neemt de Foundation
onmiddellijk contact op met de verantwoordelijken (voorzitter) op de vereniging.
Bij zaken rondom grensoverschrijdend gedrag die op verenigingsniveau afspelen,
kan de vereniging altijd steun vragen aan de bond en/of het Vertrouwenspunt
Sport van NOC*NSF.

Ad. c. Indien het grensoverschrijdend gedrag vertoond wordt door kinderen op de
vereniging is de trainer of bestuurder verantwoordelijk voor het ondernemen van
actie. Het kind dient te worden aangesproken op het gedrag en een gesprek met
ouder en kind lijkt een logisch vervolg.
Indien er grensoverschrijdend gedrag vertoond wordt door andere kinderen
tijdens een event/activiteit van de Foundation zal de aangewezen persoon van de
Foundation het kind aanspreken op het gedrag en zal de Foundation daarna een
gesprek aangaan met ouder en kind.
Ad. d. Het bestuur op de vereniging is verantwoordelijk voor handelen na
grensoverschrijdend gedrag van andere leden. Bij zaken rondom
grensoverschrijdend gedrag die op verenigingsniveau afspelen, kan de vereniging
altijd steun vragen aan de bond en/of het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF.
Ad. e. In eerste instantie is het bestuur op de vereniging is verantwoordelijk voor
handelen na grensoverschrijdend gedrag van ouders. Tenzij ouders
grensoverschrijdend gedrag vertonen op een event/activiteit van de Foundation. In
dat geval zal de Foundation onmiddellijk in gesprek gaan met de desbetreffende
ouder en indien nodig worden er maatregelen getroffen.
2.

Procedure melden van grensoverschrijdend gedrag.
Via email, maar natuurlijk ook telefonisch, kan bij de directeur van de Foundation
melding gemaakt worden van (een verdenking van) grensoverschrijdend gedrag.

3.

Actie naar aanleiding van melding grensoverschrijdend gedrag
Naar aanleiding van de melding neemt de directeur van de Foundation contact op
met alle betrokkenen om een goed beeld van de situatie te krijgen. Daarna gaat de
Foundation (separaat) in gesprek met de betrokkenen.
Afhankelijk van de ernst van het grensoverschrijdend gedrag maakt de
Foundation het slachtoffer attent op het melden bij het Vertrouwenspunt van
NOC*NSF.

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit protocol? Of wilt u (in
vertrouwen) iets met ons delen? Neem dan contact op met Marie-Louise Lemmen
(directeur Esther Vergeer Foundation) 06-51893849 of marielouise@esthervergeerfoundation.nl

