Stappenplan Lovoc melding Seksuele Intimidatie of incidenten
Er is een vraag of opmerking over seksuele intimidatie (SI) of concreet incident
Van:
•
•
•
•
•

Lovoc leden
Ouders van minderjarige Lovoc leden
Vrijwilligers
Bestuur
Toeschouwers

Aan:
Eerste aanspreekpunt Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
•

Contact zoeken:
o patrick@hommen.nl (Patrick Hommen)
o spoell@hotmail.com (Sanne Poell)

1. Eerste opvang (vertrouwelijk)
• Verhaal
• Emoties
Bespreken van incident (vertrouwelijk):
• Vragen stellen;
• vermoedens uitten;
• melding maken;
• klachten doen;
• aangifte met betrekking tot seksuele intimidatie.
2. Overleg vervolgstappen
• Informatie vervolgstappen;
• keuzebepaling betrokkene evt. doorverwijzing.
3. Opheffen vertrouwelijkheid
• Incident wordt geanonimiseerd besproken met bestuur;
• bestuur beoordeelt vanuit haar verantwoordelijkheid hoe te handelen;
• indien het handelen opgave (een deel van) van de vertrouwelijkheid vereist, dan zal de
betrokkene om toestemming gevraagd worden.
Zonder toestemming (maar wel met uitleg aan de betrokkene):
•
•
•
•
•

Bij vermoedens van seksuele intimidatie of misbruik is er een meldingsplicht en wordt de
vertrouwelijkheid opgeheven.
als er sprake is van ernstig strafbaar feit;
als er sprake is van angst of onmacht aan de zijde van betrokkene om een strafbare en/of
ongewenste situatie te beëindigen
als er sprake is van een voor de betrokkene of derden acute onveilige sportomgeving;
als er sprake is van gedragingen of een situatie waarin het bestuur vanuit haar
verantwoordelijkheid in het algemeen belang moet ingrijpen.

4. Rapportage aan bestuur
• De VCP brengt het bestuur altijd op de hoogte van hetgeen een betrokkene heeft verklaard en
welke afspraken met betrekking tot de doorverwijzing zijn gemaakt. Dit gebeurt
geanonimiseerd (tenzij er sprake is van punt 3).
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5. Verslaglegging
• De VCP legt verslag van de gevoerde gesprekken en de daaruit voortvloeiende doorverwijzing
en gemaakte afspraken.
• Het rapportageformulier is voor de rapportage aan het bestuur.
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