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Protocol Ongewenst Seksueel Fysiek Contact
Definitie ongewenst seksueel fysiek contact
Ongewenst seksueel fysiek contact is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering in
fysieke zin, die door de persoon, die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.
Onder ongewenst seksuele fysiek gedrag vallen ongewenste aanraking, betasting, aanranding en
verkrachting.
Ongewenst seksueel contact komt het meest voor wanneer er sprake is van machtsongelijkheid. Dit
kan te maken hebben met leeftijd (volwassene – kind), positie (leider – sporter). Kinderen en mensen
met een fysieke of geestelijke beperking zijn een extra kwetsbare groep.
Wat te doen bij melding of vermoeden
Wanneer er sprake of vermoeden is van een incident met ongewenst seksueel contact dient dit te
worden gemeld bij één van de bestuursleden. Een dergelijke melding of vermoeden dient altijd
serieus te worden genomen en nader te worden onderzocht. Via een vertrouwenspersoon wordt
informatie gevraagd bij het mogelijke slachtoffer (eventueel ouders) en zo nodig een gesprek
gearrangeerd wordt met de mogelijke dader. Indien er het redelijke vermoeden bestaat van
ongewenst seksueel fysiek contact, gaat men over tot het prudent uitvoeren van het protocol. Het
protocol is uitgangspunt en vormt de leidraad van het handelen. Al eerste wordt binnen de club een
incidenten team geformeerd bestaande uit:
A. een contact(vertrouwens)persoon voor contact met slachtoffer en/of dader
B. eventuele coördinator/leider betreffende categorie en/of team
C. twee leden bestuur
D. vertrouwensarts rksv Sarto
Taken bestuur en kader rksv Sarto
1. goede zorg voor het/de slachtoffer(s) (contactpersoon, vertrouwensarts)
2. onmiddellijk nemen van maatregelen ter voorkoming herhaling van of nieuwe incidenten
3. ondersteunen van eventueel politie-onderzoek (contact met PSHI-teami)
4. zoveel mogelijk voorkomen sociale onrust bij Sarto (formeren incident team)
5. verantwoord beleid voeren dat achteraf toetsbaar is.
Uitvoering
1. goede zorg voor slachtoffer (= taak van A en D, waarbij D direct betrokken is of indirect via
coaching van A
- wie is in de gegeven situatie de beste contact/vertrouwenspersoon?
- deze wordt ondersteund door de vertrouwensarts
Goede zorg is: a. medische hulp bijvoorbeeld SOA-onderzoekii nodig ? via huisarts of GGD-arts
b. forensisch onderzoek nodig ? (door GGD arts en/of politie)
c. wat wil het slachtoffer en haar familie?
- deze wensen ondersteunen
- aandacht voor privacy
- wil men aangifte doen ?
- wil men met rust gelaten worden ?
d. wil het slachtoffer professionele hulp ? (niet perse nodig!)
- zo ja regelen via haar/zijn huisarts, evt. GGD, evt. via vertrouwensarts
e. attent zijn naar slachtoffer(s)
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2. verdachte wordt indien lid, leider, vrijwilliger of andere functie binnen Sarto voorlopig op non
actief gesteld en de toegang tot het Sarto complex tot nader order ontzegd (taak B en C)
3. eventueel contact met politie laten verlopen via PSHI team GGD (coördinerende functie); dit is
van belang omdat er mogelijk meer slachtoffers zijn (taak D kent crisisdienstnummer GGD)
4. in overleg met PSHI team GGD nemen van maatregelen om eventuele sociale onrust bij rksv Sarto
en in de gemeenschap te voorkomen (anticiperend of eventueel informerend beleid); benoemen
voorlichter voor eventuele contacten met de pers, Sarto leden of derden (taak D/C)
5. volgen protocol, benoemen contact/vertrouwenspersoon, formeren incidenten team, benoemen
voorlichter, goede onderlinge communicatie tussen leden incidenten team d.m.v.
telefoon/email/persoonlijk contact/vergaderingen; gezamenlijk beslissen na overleg (A,B,C en D)
6. in principe is er een geheimhoudingsplicht; tracht het in eerste instantie klein te houden. Na
onderzoek en na overleg met PSHI-team kan/moet liefst gemeenschappelijk (PSHI-team, politievertegenwoordiger, bestuur rksv Sarto) naar buiten getreden worden
7. het evalueren van het incident achteraf en het eventueel nemen van maatregelen om de kans op
herhaling te verkleinen
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PSHI-team GGD: Psycho Sociale Hulpverlening bij Incidenten. Melding wordt gedaan bij de vertrouwensarts van de GGD, indien echter
sociale onrust verwacht kan worden bijvoorbeeld op scholen, bij sportclubs enz. dan wordt vaak het PSHI team ingeschakeld.
SOA-onderzoek: onderzoek naar Seksueel Overdraagbare Aandoeningen
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