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Dit protocol beschrijft hoe te handelen bij situaties waarin sprake is van / of
vermoedens zijn van / ongewenste intimiteiten of ongewenst gedrag en hoe en
bij wie deze gemeld moeten worden.
Het protocol geeft een verplichting om te handelen op de vastgestelde manier.
Het bestuur van Stichting Jong Arcen zal op een zeer zorgvuldige en objectieve
wijze met meldingen om gaan.

Definitie:
Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering , in verbale, non verbale,
digitale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk , die door de persoon die het
ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen
een ongelijke machtsverhouding (volwassene- kind, leiding- jeugdlid) en/ of
ander handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van
Strafrecht.
Signalering ;
Alle kaderleden / leiding dat deelneemt aan activiteiten van Stichting Jong
Arcen hebben een taak in het signaleren van (vermoedens van) ongewenste
intimiteiten en ongewenst gedrag.

Meldplicht bij (vermoedens van) ongewenste intimiteiten en ongewenst gedrag;
Iedereen die ongewenste intimiteiten of ongewenst gedrag vermoedt of erover
hoort is verplicht dit te melden bij het bestuur.
Ga niet zelf tot handelen over , maar schakel het bestuur in .
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Let wel ; een melding is geen beschuldiging , na een melding wordt door het
bestuur of aangewezen groep personen zorgvuldig en objectief onderzocht wat
er aan de hand is.
Het bestuur laat zich desgewenst adviseren door (externe) deskundigen over
verdere handelswijzen.
Na melding zal het bestuur overgaan tot verdere actie opgenomen in dit
protocol, zijnde :
Binnen Jong Arcen













Aanstellen contactpersoon/ aanspreekpunt
Slachtoffer(s) , dader(s) , betrokkenen benaderen.
Aanwezige kaderleden inlichten.
Niet speculeren over gebeurtenissen.
Logboek bijhouden.
Afwezige kaderleden inlichten

Buiten Jong Arcen









Inlichten Vertrouwenscommissie.
Inlichten Ouders.
Inlichten hulpdiensten.
Inlichten gemeenschap.

Stichting Jong Arcen vraagt van hun kaderleden/ leiding zich te houden aan de
feiten met het verzoek om tijdens een lopend onderzoek geen uitlatingen te doen
over een melding zoals in dit protocol omschreven .
Indien kaderleden worden benaderd met vragen kan deze de vraagsteller
doorverwijzen naar het contactpersoon, alle communicatie loopt via deze
persoon.
Dit om te voorkomen dat er geruchten ontstaan en iemand bij voorbaat als
‘schuldig’ wordt bestempeld.
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Preventieve maatregelen tijdens activiteiten / kampen van Stichting Jong Arcen.

















Begeleid kinderen altijd met 2 personen leiding.
Overleg met betrokken leiding in geval van twijfel.
Maak melding van een handeling. “ ik ga even met … naar het toilet”.
Tijdens kamp-nachtrust op variabele tijden rondlopen.
Jongens en meisjes in aparte tenten.
Leiding (vaandrig ) overdag meer rondlopen / controlerende taak.
Alert zijn op signalen.
Junioren op vaste tijden in tent tijdens middagrust en deze tenten niet
sluiten maar geopend laten.
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