Seksuele Intimidatie, pestgedrag en ander ongewenst gedrag.
NOC-NSF heeft ter preventie van seksuele intimatie en pestgedrag in de sport een aantal
gedragsregels opgesteld voor. Deze Gedragsregels zijn van belang voor iedereen die aan sport doet.
Ze zijn vooral bedoeld om alle begeleiders van sporters en van sportactiviteiten een richtlijn te geven
ten aanzien van welk gedrag wel en niet is toegestaan.
De gedragsregels zijn op 20 mei 1997 vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC-NSF. De
NDB, en daarmee de D.V.O., onderschrijft deze gedragsregels voor sportbegeleiders. Deze
gedragsregels dienen algemeen bekend te zijn. Ook (jonge) sporters dienen er echter mee vertrouwd
te zijn, zodat zij zich bewust worden van eventuele grensoverschrijdend gedrag.
Wat verstaan we onder seksuele intimidatie
Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, nonverbale of fysieke zin, opzettelijke of onopzettelijke, die door de persoon die het ondergaat als
ongewenst of gedwongen wordt ervaren.
Seksueel misbruik omvat alle fysieke seksuele handelingen en seksuele relaties tussen een begeleider
en een jeugdige sporter tot 16 jaar en/of indien iemand onafhankelijk van zijn leeftijd misbruik maakt
van zijn of haar functionele relatie tot een sporter of werker in de sport om een seksuele relatie aan
te gaan.
Seksuele intimidatie komt het meest voor in de relaties waarbij sprake is van een machtsverschil. Dat
machtsverschil kan te maken hebben met leeftijd (volwassene tegenover kind), positie (trainer
tegenover sporter) of getal (groep tegenover eenling).
Hoe te handelen bij overschrijding van de regels.
Als je grensoverschrijdend gedrag signaleert, dien je maatregelen te nemen. Als trainer of begeleider
kun je er veel aan doen om seksuele intimidatie te voorkomen. Wat kun je doen?
• Als iemand op dit gebied signalen afgeeft, neem dit dan serieus
• De betreffende persoon op zijn gedrag aanspreken
• Contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de D.V.O.
• Contact opnemen met het NOC-NSF meldpunt seksuele intimidatie 0900-2025590

Vertrouwenspersoon D.V.O.
Als je te maken krijgt met seksuele intimidatie, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor
hulp, ondersteuning en advies. Als sportbond heeft de D.V.O. een vertrouwenscontactpersoon
benoemd die je snel en vertrouwelijk op weg helpt naar het juiste advies. Je kunt contact opnemen
met de vertrouwenspersoon als je melding wilt doen van seksuele intimidatie, pestgedrag of andere
ongewenst gedrag. De vertrouwenscontactpersoon is er niet alleen voor slachtoffers van seksuele
intimidatie, maar ook beschuldigden kunnen hier om verwijzing naar het goede advies vragen. Indien
gewenst wordt de persoon met de melding doorverwezen naar de vertrouwenspersonen van NOCNSF, die kunnen adviseren en ondersteunen bij eventueel verder te nemen stappen.

Voor de D.V.O. is de vertrouwenspersoon: Melanie Jongbloed. Zij is te bereiken via 06-13382971.
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De begeleider moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich
veilig voelt (om te bewegen).
De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de
sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door
te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of
seksuele intimidatie tegenover een sporter.
Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige
sporter tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als
seksueel misbruik.
De begeleider mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of
begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van
aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen)
aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
De begeleider zal tijdens de trainings(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en
met respect omgaan met de sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt,
zoals de kleed- of hotelkamer.
De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)
misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de
belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze
personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitvoeren.
De begeleider zal de sporter geen (im-) materiële vergoedingen geven met de
kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen
financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot
de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door
iedereen die bij de sporter betrokken is. Indien hij gedrag signaleert dat niet in
overeenstemming is met deze regels, zal hij de betreffende persoon daarop
aanspreken.
In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

