Protocol ongewenst gedrag

DIO Ugchelen

Dit betreft korte richtlijn voor te nemen stappen wanneer zich ongewenst gedrag af speelt:
Voor vervolg stappen bestaat er toolkit ongewenst gedrag van NOC*NSF.
Melding ongewenst gedrag komt binnen.
•

Deze melding wordt gemeld bij hoofdbestuur en VCP= VertrouwensContactPersoon (evt
geanonimiseerd).
o Bestuur neemt volgende stappen
▪ Bestuur stelt “2 Managers” aan die onderzoek gaan doen naar de situatie.
• Ongewenst gedrag is als gedrag afwijkt van gedragsregels van DIO.
• Logboek bijhouden over gebeurtenissen en contacten.
• Nooit één op één gesprek met beschuldigde, gebruik derde persoon.
• Pas hoor/wederhoor toe met melder en beschuldigde.
• Snelheid afhandeling (binnen een week actie door managers.)
▪

▪

▪

▪

▪

Alle communicatie rond het incident verloopt via de 2 managers, HB of VCP.
• Bovengenoemden bepalen de wijze van communicatie naar leden,
ouders en evt. derden. (Managers nemen de leiding)
• Gedurende de afhandeling worden (in acht nemen van zwijgplicht
door bestuur en reeds betrokken leden) er geen mededelingen
gedaan naar leden, ouders en andere niet direct betrokkenen. Er
wordt wel gemeld dat de beschuldigde gedurende de afhandeling op
voorlopig non actief wordt gesteld.
Vervolgstap: De beschuldigde wordt altijd voorlopig op non-actief gesteld.
Doel non-actief: standaard afspraak wanneer iemand wordt beschuldigd, dit
is nog geen oordeel.
• Managers maken duidelijke afspraken met melder en beschuldigde
over hoe onderzoek wordt vervolgd, bijv. afspreken van termijn,
communicatie en afspraken over contact met het team ed.
• De uiteindelijke sanctie wordt bepaald na afronding onderzoek en
evt. na overleg en ondersteuning van NOC*NSF door een
vertrouwenspersoon.
• Het hoofdbestuur legt de uiteindelijke sanctie op of spreekt een
eindconclusie uit. HB bepaalt hoe de communicatie na de
eindconclusie wel of niet naar “derden” zal zijn.
VCP: Kan advies geven over de te nemen stappen aan het bestuur. Het
bestuur informeert de melder over de aanwezigheid van managers en het
bestaan van VCP als aanspreekpunt en eerste opvang voor de melder.
Vertrouwenspersoon NOC*NSF kan voor overleg en informatie worden
betrokken voor advies en ondersteuning over hoe om te gaan met situatie
m.b.t. ongewenst gedrag.
Wanneer de zaak is afgerond, volgt er evaluatie met hoofdbestuur.

Communicatie naar pers: Mocht er aandacht komen voor de zaak vanuit media.
•
•
•
•

Ondersteuning vragen bij sportbond in het omgaan met de pers.
Communicatie alleen via hoofdbestuur -> voorzitter.
Te communiceren informatie minder breed dan al reeds naar betrokkene, leden,
ouders is geweest.
Belangrijk om in de communicatie de regie te houden door van te voren te
bespreken wat er gezegd gaat worden. Communicatie naar buiten door 1 persoon
zorgt voor helderheid. Hoofdbestuur bepaalt wie communicatie gaat uitvoeren.

