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Beleid Grensoverschrijdend Gedrag 

Binnen reddingsbrigade Hendrik Ido Ambacht vinden we het belangrijk dat er een 

sportieve en goede sfeer heerst. Grensoverschrijdend gedrag behoort niet bij deze sfeer. Des al 

niet te min is het belangrijk om alert te zijn op situaties die de grens raken of de grens over gaan. 

Om deze alertheid te waarborgen is er een preventief beleid opgesteld. 

 

Grensoverschrijdend gedrag 

Grensoverschrijdend gedrag is een erg brede term. Onder deze term vallen verschillende gedragingen, te 

weten: 

 Seksuele intimidatie: Onder seksuele intimidatie wordt het maken van seksueel getinte 

opmerkingen en het aanraken van elkaar op een niet gepaste manier verstaan.  

 Pesten 

 Bedreigen 

 Discriminatie 

 Mishandeling 

 Belediging: dit kan met woorden (verbaal) maar ook door gebaren of gezichtsuitdrukking zijn. 

In bovengenoemde gebieden kan de grens overschreden worden. Om te voorkomen dat de grens 

overschreden wordt hanteren we het volgende beleid. 

 

Beleid  

Er zijn een aantal punten waardoor wij grensoverschrijdend gedrag proberen te voorkomen: 

 

Bespreekbaar maken van het onderwerp 

Het onderwerp wordt jaarlijks op meerdere momenten bespreekbaar gemaakt, te weten: 

- Tijdens de bestuursvergadering, minimaal één keer per jaar. 

- Tijdens de instructeursvergadering, minimaal één keer per jaar. 

- Tijdens de ledenvergadering indien nodig. 

- Tijdens concrete situaties, ‘on the job’ wordt besproken wat de situatie is, waarom die situatie 

grensoverschrijdend is en hoe er wel gehandeld zou kunnen worden. 

 

Gedragsregels 

We hebben huisregels. In deze huisregels wordt ook gesproken over de manier waarop we met elkaar 

omgaan. De huisregels zijn bij alle leden en vrijwilligers bekend. De huisregels wordt meegestuurd met het 

aanmeldingspakket, zodat de nieuwe leden weten aan welke regels zij zich conformeren.  

De huisregels worden jaarlijks gecheckt op relevantie. Er is dan ook mogelijkheid tot aanvullen. 

 

Aannamebeleid 

Alle vrijwilligers hebben een VOG. Daarnaast hebben wij een kennismakingsgesprek met een nieuwe 

vrijwilliger wanneer we deze persoon nog niet kennen. In de praktijk komt het vooral voor dat vrijwilligers 

als kind lid zijn geworden van de reddingsbrigade en zo doorstromen. 

We hebben gedragsregels. Deze worden door de vrijwilligers ondertekend. 

 

Vertrouwenspersoon 

De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over 

Grensoverschrijdend Gedragen of pesten of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand de 

bekend is binnen de sportvereniging. De Vertrouwenspersoon is er voor leden, ouders van leden, 

instructeurs, vrijwilligers en bestuur. 

 

Contactgegevens vertrouwenspersoon 

Diana Biesbroek 

Telefoonnummer:  078 610 06 55 

 

 


