Protocol bij ongewenst gedrag, IVN-afdeling
Bergeijk-Eersel
I. Wat verstaan we onder ongewenst gedrag en seksueel misbruik?
Ongewenst gedrag is: iedere vorm van aandacht of gedrag die door iemand als
onprettig wordt ervaren. Dat kunnen al dan niet seksueel getinte opmerkingen zijn,
grapjes of een manier van kijken, die door de persoon op wie die gericht zijn als
onprettig wordt ervaren. Het kan ook gaan om pesten, inbreuk op privacy, zoals
meeluisteren met vertrouwelijke gesprekken of in iemands spullen snuffelen,
discriminatie, overmatig alcohol- of drugsgebruik, bedreiging, agressie of zelfs
geweld.
In geval van (vermoedens van) strafbare feiten zoals diefstal, bedreiging of
aanranding wordt de politie ingeschakeld.
Bij seksueel misbruik gaat het om het betrekken van kinderen (of andere
minder weerbare personen) bij de bevrediging van seksuele gevoelens. Bij
kinderen is met name van belang dat ze vaak nog weinig over seksualiteit
weten. Ze herkennen seksueel gedrag soms niet als misbruik en weten niet
hoe ze hun grenzen kunnen aangeven. Seksuele handelingen van welke
aard dan ook en intieme relaties met jeugdige deelnemers zijn
onaanvaardbaar. Dat geldt ook voor het ingaan op seksueel getinte
toenaderingspogingen vanuit een jeugdige deelnemer. Seksueel misbruik is
een dusdanige vorm van ongewenst gedrag dat ter voorkoming daarvan
speciale maatregelen nodig zijn: deze zijn beschreven in bijgaande
documenten: Gedragscode omgang met minderjarigen binnen IVN-afdeling
Bergeijk-Eersel en Protocol bij (een vermoeden van) seksueel misbruik
binnen IVN-afdeling Bergeijk-Eersel.
Er is binnen IVN een landelijke meldplicht m.b.t. (vermoedens van) seksueel
misbruik. Iedere INV-er is verplicht zulke vermoedens of aanwijzingen direct te
melden bij de vertrouwenscommissie en de landelijke vertrouwenscommissie.
Meldingen van (vermoedens van) misbruik mogen alleen door de landelijke
vertrouwenscommissie in behandeling genomen worden.

II. Omgangsregels binnen IVN
Omgangsregels helpen om te zorgen voor een sfeer waarin iedereen zich prettig
voelt en veilig is. Ze zijn in principe een vertaling van de algemene normen en
waarden zoals die in Nederland gelden. Die vertaling naar de praktijk kan per
afdeling verschillen door verschillen in cultuur en locale situatie. In bijgaans
document: Omgangsregels binnen IVN-afdeling Bergeijk-Eersel, vind je de
afgesproken omgangsregels voor IVN-afdeling Bergeijk-Eersel. Deze
omgangsregels staan op de website van de afdeling. Nieuwe leden worden via het
'welkomstpakket' op de omgangsregels geattendeerd. De omgangsregels worden
door de algemene ledenvergadering vastgesteld, periodiek geëvalueerd en zo
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nodig bijgesteld.
IVN-afdeling Bergeijk-Eersel heeft een vertrouwenscommissie ingesteld.
Bij deze vertrouwenscommissie kan ongewenst gedrag worden gemeld:
o Het bestuur benoemt de vertrouwenscommissie van de afdeling.
o De vertrouwenscommissie bestaat uit minimal 1 persoon.
o Op de website staan de gegevens van de vertrouwenscommissie.
o Nieuwe benoemingen worden gecommuniceerd via het bestuur.

III. Wat te doen bij ongewenst gedrag?
In geval van ongewenst gedrag kan een vrijwilliger of deelnemer aan een IVNactiviteit – als slachtoffer of getuige – daarvan melding maken bij (een lid van)
de vertrouwenscommissie van de vereniging.
In minder ernstige gevallen kan de vertrouwenscommissie in overleg met melder
en slachtoffer de problemen met de (vermoedelijke) dader bespreken en proberen
tot een oplossing te komen.
In ernstiger gevallen, wordt de klacht in behandeling genomen door de
vertrouwenscommissie. Binnen de commissie treedt één van de leden als
woordvoeder op. De commissie behandelt alle informatie vertrouwelijk.
De commissie gaat als volgt te werk :
o De commissie voert een gesprek met degene die het incident heeft
gemeld (en het slachtoffer, indien niet dezelfde persoon).
o De commissie voert een gesprek met de beschuldigde.
o De commissie rapporteert aan het bestuur. In geval van een (verdenking
van een) strafbaar feit doet het slachtoffer of de commissie - in overleg
met het bestuur - aangifte bij de politie. Dit wordt gerapporteerd aan de
landelijke vertrouwens-commissie.
o Het bestuur doet uitspraak (rehabilitatie, berisping, royement etc.),
neemt eventueel verdere maatregelen (zoals ontzegging van toegang)
en informeert de betrokkenen.
o Bij royement wordt de daarvoor in de afdelingsstatuten vastgestelde
procedure gevolgd.
o De commissie zorgt in overleg met het bestuur voor evaluatie en
afsluiting.
o De commissie zorgt voor - vertrouwelijke - registratie en archivering van
alle stukken met een bewaartermijn van één jaar.

Het Bestuur
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