Behorende bij de vrijwilligersovereenkomst

Omgaan met seksuele intimidatie
Waarom is dit nodig?
Iedereen die betrokken is bij onze Stichting wil dat het veilig is voor mensen met een
verstandelijke beperking. Bijna iedereen, want helaas gaat het wel eens mis. Dat kan
kwade opzet zijn, maar dat hoeft niet. Juist daarom is het zo belangrijk om ervoor te
zorgen dat het onderwerp “Seksueel misbruik/Seksueel ongewenst gedrag” op de
agenda komt.
Ouders en begeleiders vertrouwen erop dat onze Stichting veilig is voor hun kind of
cliënt. Daarom is het belangrijk dat iedereen zich inzet en begrijpt waarom het goed is
om over dit onderwerp te praten.
Openheid
Als er openheid is kan er ook over gesproken worden. Hiermee voorkomen we
misstanden en geheimen. Openheid helpt ook om mensen met een verstandelijke
beperking om hun grenzen aan te geven.

Verkeerd gedrag leren herkennen
Seksueel ongewenst gedrag kun je herkennen. Zowel bij de pleger als bij het slachtoffer.
Een duidelijke verandering in het gedrag bij iemand met een verstandelijk beperking kan
een teken zijn dat er iets aan de hand is. Als diegene bijvoorbeeld ineens geen zin meer
heeft in de activiteiten. Daar kunnen vervelende ervaringen achter zitten, maar dat
hoeft niet. Soms vertellen ze zelf dat er iets gebeurt dat ze niet prettig vinden. Anderen
krijgen bijvoorbeeld lichamelijke klachten zoals buikpijn, slaapproblemen en
onverklaarbare angsten. Neem dit serieus.
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-2Ook de pleger vertoont gedrag dat je mogelijk kunt herkennen. Bijvoorbeeld door zich af
te zonderen met een cliënt. Door hem of haar erg veel aandacht te geven. Een pleger zal
misschien erg vaak willen invallen of andere vrijwilligers naar huis sturen ('ik red het wel
alleen'). Misschien heeft een mogelijke pleger het vaak over onderwerpen die met seks
te maken hebben.
Belangrijk is in ieder geval om naar je intuïtie te luisteren. Je voelt al snel of er
bijvoorbeeld een gespannen sfeer is wanneer een bepaalde vrijwilliger werkt. Of je ziet
dat een cliënt zich niet helemaal prettig voelt. Heb je zulke twijfels, spreek die dan uit.
Overleg met de vertrouwenspersoon van je organisatie hierover. Samen kun je dan
kijken wat de beste aanpak is
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Gedragsregels (behorende bij “omgaan met seksuele intimidatie)
-

De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de
deelnemer/cliënt zich veilig voelt.

-

De vrijwilliger onthoudt zich ervan de deelnemer van een activiteit te bejegenen
op een wijze die de deelnemer in zijn waardigheid aantast.

-

De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele
intimidatie tegenover de deelnemer.

-

Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen vrijwilliger en deelnemer zijn
onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

-

De vrijwilliger mag de deelnemer aan een activiteit niet op een zodanige wijze
aanraken dat de deelnemer deze aanraking naar redelijke verwachting als
seksueel of erotisch van aard zal ervaren.

-

De vrijwilliger onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

-

De vrijwilliger heeft de plicht de deelnemer aan een activiteit te beschermen
tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.

-

De vrijwilliger ziet er actief op toe dat bovenstaande regels worden nageleefd
door iedereen die bij een deelnemer/cliënt betrokken is. Indien een vrijwilliger
gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met bovengenoemde regels zal
hij de betreffende persoon daarop kunnen aanspreken. In ieder geval dient het
bestuur op de hoogte gesteld te worden hiervan.

-

In die gevallen dat de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest hiervan te handelen.

Getekend voor akkoord:

Plaats en Datum

Naam en handtekening
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