Preventie ‘grensoverschrijdend gedrag’
(Beleid, vastgesteld september 2002)
Het bestuur van De Hunze verwacht van alle leden dat ze zich correct tegenover elkaar
gedragen. Uitspraken of handelingen die kwetsend of schadelijk zijn voor anderen
beschouwen we als grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag is
bijvoorbeeld agressie, discriminatie, racisme, pesten, vernielen, diefstal, drugsgebruik en
ook (seksuele) intimidatie. Hieronder staat beschreven hoe bij De Hunze wordt omgegaan
met seksuele intimidatie, een ernstige vorm van grensoverschrijdend gedrag.
Definities
Iedereen kan zich wel iets voorstellen bij seksueel getint grensoverschrijdend gedrag:
Dubbelzinnige opmerkingen, pin-ups in de kleedruimte, het openlijk onderling vergelijken
van ontklede lichaamsdelen. Dit zijn voorbeelden van alledaags gedrag waar de één geen
moeite mee heeft maar waar een ander zich niet prettig bij voelt. Ernstige vormen van
grensoverschrijdend gedrag, zoals aanranding, zijn bijna altijd met minder ernstige vormen
begonnen.
Onder seksueel getint grensoverschrijdend gedrag verstaan wij alle gedrag dat als
ongewenst of gedwongen wordt ervaren.
Het kan gaan om opmerkingen, gebaren en handelingen.
Zowel ploegleden onderling als willekeurige leden van De Hunze kunnen zich
grensoverschrijdend gedragen.
Men noemt het seksueel misbruik wanneer het slachtoffer jonger is dan 16 jaar of als het
slachtoffer, ongeacht de leeftijd een afhankelijke positie heeft in een functionele relatie tot
de pleger. Bij De Hunze kan het dus gaan om jeugdleden ten opzichte van trainers, coaches,
maar ook volwassen leden ten opzichte van instructeurs, coaches.
Hunzebeleid
Ieder lid van De Hunze, van jong tot oud, moet zich veilig kunnen voelen binnen de
vereniging en – in roeiverband – ook daarbuiten. De genoemde vormen van
grensoverschrijdend gedrag vormen een bedreiging voor dit gevoel van veiligheid en
worden daarom actief bestreden. Wij willen het risico dat seksueel getint
grensoverschrijdend gedrag binnen De Hunze voorkomt zo klein mogelijk maken. Dat begint
met een veilig sportklimaat en goede begeleiding.
Uit preventief oogpunt wordt seksueel getint grensoverschrijdend gedrag met (jeugd)leden,
coaches en instructeurs besproken.
Daarnaast zijn er zijn regels opgesteld:
• Zorg ervoor dat ieder (potentieel) lid van De Hunze zich veilig en gerespecteerd voelt.
• Wat jij als instructeur helemaal niet seksueel getint vindt kan een leerling, die
misschien wel slechte ervaringen heeft, wel seksueel getint vinden.
• Aanraken van een leerling: Zeg van tevoren wat je gaat doen en waarom. Je mag
iemand recht zetten in de boot, en soms is aanraken van de onderrug daarbij nodig.

Als je zegt dát en waaróm je het doet voorkom je een eventuele seksuele lading voor
de leerling.
• Schuine moppen onder het mom van: móét kunnen, worden niet geaccepteerd.
• Video-opnames maken: Eerst bespreken waarom je dit wilt doen en wat je met de
band gaat doen. Pas na akkoord van betrokkenen mag je filmen.
• Omkleden en douchen: Als instructeur houdt je afstand tot de roeiers. Bij voorkeur
niet gelijktijdig omkleden en douchen (hooguit bij gelijke machtsverhoudingen
toegestaan.) In ieder geval niet binnen komen lopen (ook al ben je van hetzelfde
geslacht) om nog even afspraken te maken. (een geklede coach/instructeur en een
ontklede leerling(en) geeft erge scheve machtsverhouding en voor die leerling(en)
een onveilig gevoel) Afspraak binnen de Hunze: alleen als jeugdleden in de
kleedruimte te veel rommel maken grijpt een coach in in de kleedruimte; het contact
daar dient dan zo beperkt mogelijk te zijn.
• Eén leerling apart lesgeven: Probeer te voorkómen. Zo nodig aan de anderen zeggen
dat je iemand apart gaat lesgeven. Kortom: zeer “open” in zijn.
• Eén leerling apart thuis uitnodigen bij de coach/instructeur.
• Trainingsweekenden, gezamenlijk slapen. Bij voorkeur trainers/instructeurs en
leerlingen/sporters gescheiden. Als het onvermijdelijk is: iedereen in één grote
ruimte. Afzondering van enkelen voorkómen (respecteer ook mensen die zich in
jouw ogen (te) gauw bedreigd voelen).
In het verlengde hiervan vinden wij het van groot belang dat de leden vermoedens van
seksueel getint grensoverschrijdend gedrag melden. Zo’n melding staat niet gelijk
aaneen beschuldiging. Melden heeft ten doel dat vermoedens worden onderzocht. Dit
is in het belang van het slachtoffer maar in het belang van de beschuldigde ingeval het
vermoeden niet blijkt te kloppen.
Binnen onze vereniging kunnen leden die te maken krijgen met seksueel getint
grensoverschrijdend gedrag terecht bij de contactpersonen. Dit geldt ook voor leden die
signalen of sterke vermoedens hebben van seksuele intimidatie door een ander lid of
buitenstaander. Deze contactpersoon is bedoeld om voor de leden drempelverlagend te
werken. Hij of zij is een lid van de vereniging, deskundig op dit gebied en opereert onder
directe verantwoordelijkheid van het bestuur. De contactpersoon behandelt elke
melding vertrouwelijk.
Werkzaamheden van de contactpersoon
Luisteren naar de klachten en of vermoedens.
Nagaan of bemiddeling of informele afhandeling wenselijk en mogelijk is.
In samenspraak met de melder bepalen van de te ondernemen stappen.
Doorverwijzen naar de hulpverlening.
Nazorg verlenen.
De contactpersonen van de Hunze zijn per e-mail te bereiken via
ongewenstgedrag@hunze.nl

