Seksuele intimidatie

Met de term seksuele intimidatie wordt gedoeld op elke vorm van seksueel gedrag of seksuele
toenadering, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of
gedwongen wordt ervaren. Het kan gaan om verbaal, non-verbaal en fysiek gedrag.
Binnen sportverenigingen heb je te maken met intimiteit. Bij veel activiteiten is er sprake van
lichamelijk contact zoals stoeien, bal afpakken, in kleine ruimtes vertoeven, douchen.
Ook hierbij is het belangrijk hieromtrent de gedragsregels op te stellen, actief te hanteren en uit te
dragen om zodoende overschrijden van grenzen te voorkomen.
Voorbeelden van omgangsregels; (wat verwacht ik van de medesporter)
-

Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee
binnen de vereniging.
Ik houd rekening met de grenzen die de ander heeft.
Ik val de ander niet lastig.
Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
Ik scheld niet en maak geen gemene grappen op opmerkingen over anderen.
Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
Ik geef de ander geen ongewenst seksueel getinte aandacht (bv. Wat een lekker kontje in
dat strakke broekje..)
Ik maak geen ongewenste opmerkingen over iemands uiterlijk.

Gedragsregels voor begeleiders:
In de sport is de relatie tussen sporter en begeleider erg belangrijk.
Ook voor begeleiders is het belangrijk gedragsregels vast te stellen.

De gedragsregels:
-

-

-

-

-

De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een 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 privéleven van de sporter door te dringen dan
nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
De begeleider onthoudt zich elke vorm van seksueel (machts)misbruik of seksuele
intimidatie tegenover de sporter.
Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot
zestien jaren zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel
misbruik.
De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de
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 training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met
respect omgaan met de sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevind, zoals de
kleedkamer of de hotelkamer.
De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik
als gevolg van seksuele intimidatie.
De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke
bedoeling tegenprestaties te vragen.
De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels door iedereen die betrokken is bij de
sporter worden nageleefd.
In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Bovenstaande richtlijnen zijn integraal overgenomen van NOC*NSF (zie ook
http://www.nocnsf.nl/cms/showpage/aspx?id=1503. Het Nederlands Handbal verbond,
waaraan handbalvereniging Unitas is aangesloten heeft deze richtlijnen integraal overgenomen.
Voor meldingen & begeleiding heeft Hv Unitas een vertrouwenscontactcommissie in het leven
geroepen welke bestaat uit;

Wim Laning (Volleybalvereniging Rolde (samenwerkingsverband)). wim@vvrolde.nl
Marjan Ottens (Handbalvereniging Unitas, speelster dames midweek) arjanenmarjan@ziggo.nl
Dr. J. Faber (huisarts te Rolde) tel: 0592-241225

Deze vertrouwenscontactcommissie is een zelfstandige commissie waarin het bestuur van de
Handbalvereniging Unitas geen inmenging heeft.

