VERTROUWENSCONTACTPERSOON BIJ GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG
Hoe werkt het?
Ieder lid van PRV de Where moet in een veilige en prettige omgeving kunnen sporten.
Het beleid van het bestuur is erop gericht iedere vorm van grensoverschrijdend gedrag tegen
te gaan, liefst te voorkomen. Leden van PRV de Where mogen van elkaar verwachten zich
ook zo te gedragen. Je leest in deze notitie wat het beleid en wat je kunt doen als je last
hebt van grensoverschrijdend gedrag.
Wat is grensoverschrijdend gedrag?
Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we ieder gedrag waarvan iemand niet is
gediend, zoals discriminatie, pesten, agressie, (seksuele) intimidatie en geweld.
Kort gezegd: iedere ongewenste omgangsvorm. Je bent zelf degene die bepaalt of het
gedrag van de ander over je grenzen gaat, beledigend is of bedreigend. Ook roddelen,
vervelende moppen, dubbelzinnige opmerkingen en gebaren, oneerbare voorstellen,
overbodige aanrakingen vallen daaronder. Je weet niet altijd wat je kunt doen als je
geconfronteerd wordt met dergelijke ongewenste omgangsvormen. Vaak is er sprake van
een ongelijke machtsverhouding, soms van een vorm van chantage.
In welke situaties kan het voorkomen?
Grensoverschrijdend gedrag kan in veel situaties voorkomen bij De Where: tijdens instructie,
training, evenementen, wedstrijden, in de kleedkamer of sociëteit.
Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
Het is voor iedereen het prettigste als je de situatie met grensoverschrijdend gedrag zelf kan
oplossen. Mocht dat niet lukken dan kun je de hulp van een VCP krijgen. De VCP is het
eerste aanspreekpunt binnen PRV de Where voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft,
of te maken heeft met een incident door grensoverschrijdend gedrag. De VCP is er voor de
leden, ouders van jeugdleden, toeschouwers, begeleiders, vrijwilligers, bestuur, etc..
Vertrouwelijkheid
Elke melding of klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Vertrouwelijk wil zeggen, dat allen die
bij de melding/klacht zijn betrokken, daarover tot geheimhouding verplicht zijn.
Taken van de vertrouwenscontactpersoon (VCP)
Eerste opvang: de VCP is er voor leden die te maken hebben met ongewenst gedrag in de
vereniging en daar met iemand over willen praten.
• De VCP laat de klager/beschuldigde het verhaal vertellen en bespreekt de mogelijke
doorverwijzingen.
• Hij/zij geeft de klager/ beschuldigde informatie over de te volgen procedures, zowel
binnen de vereniging als extern op basis van het klachten-en/of tuchtreglement van
de Roeibond KNRB.
• Tenslotte vult de VCP het registratie- en rapportageformulier in.
Doorverwijzen: De taak van de VCP is vooral een procedureel adviserende en verwijzende
rol. De VCP brengt, afhankelijk van de aard van de klacht, deze met een korte toelichting ter
kennis van het bestuur van de vereniging. De VCP verwijst desgewenst en zo nodig de
klager en beschuldigde door naar een vertrouwenspersoon, klacht-/tuchtcommissie van de
roeibond KNRB, advocaat, politie en/of andere hulpverleners.
Preventie activiteiten: De VCP

• geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan
worden ontwikkeld om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan.
• profileert zich binnen de vereniging; zorgt ervoor dat iedereen binnen de vereniging op de
hoogte is van het bestaan van de VCP en ziet erop toe dat de gedragsregels worden
nageleefd.
• houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en
sanctionering van (seksuele) intimidatie binnen de sport.
• draagt bij aan beleidsuitvoering binnen de vereniging met betrekking tot landelijke
ontwikkelingen in het beleid seksuele intimidatie en sociaal veilige sportomgeving.
2.4
Namen Vertrouwenscontactpersonen
Per 13-04-2012 zijn bij de PRV de Where als vertrouwenscontactpersoon benoemd:
Sonja van der Kemp en Romke de Vries

