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In Veilige Handen
Als vereniging of vrijwilligersorganisatie wil je de zaken goed op orde hebben. Werk je als organisatie
met en voor minderjarigen, dan is de zorg voor een veilige omgeving essentieel. Je wilt ten slotte een
situatie scheppen waarin kinderen en jongeren kunnen groeien en bloeien. Maatregelen nemen om
seksueel misbruik te voorkomen horen daarbij. En evenzo voorbereid zijn om adequaat om te gaan
met de gevolgen, als het toch gebeurt.
Misbruik is natuurlijk een lastig onderwerp, waarvan elke vrijwilligersorganisatie hoopt dat het bij
hen niet voor zal komen. Maar de kop in het zand steken en het er maar niet over hebben is geen
oplossing. Als vrijwilligersorganisatie heb je de taak om dit onderwerp op de agenda te zetten en er,
door goed preventief beleid, voor te zorgen dat de kans op seksueel misbruik zo klein mogelijk is.
Seksueel misbruik is een breed begrip. Het omvat alle seksuele handelingen, toenaderingen of
contacten die tegen de zin van het slachtoffer plaatsvinden.
De schade die seksueel misbruik aanricht is groot. Allereerst bij de slachtoffers, maar ook bij de
vrijwilligersorganisatie waar het plaatsvond. Het kan leden kosten, het plezier bederven en de
prestaties van kinderen/jongeren verminderen. Het is dus van groot belang om te voorkomen dat
minderjarigen in het vrijwilligerswerk seksueel misbruikt worden, dat staat vast. Maar hoe doe je dat
binnen een vereniging of vrijwilligersorganisatie?
De Vereniging NOV, de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk heeft een project
ontwikkeld “In Veilige Handen”, in opdracht van het ministerie van Justitie (in samenwerking met het
ministerie van VWS en het ministerie voor Jeugd en gezin) om vrijwilligersorganisaties te
ondersteunen bij het voorkomen van en adequaat omgaan met seksueel misbruik.
De Vereniging NOV heeft hiervoor samengewerkt met MOVISIE, NOC*NSF en Scouting Nederland.
Er is een toolkit “In Veilige Handen” gemaakt waarmee u als organisatie stap voor stap een goed
beleid kunt implementeren in uw organisatie. Deze toolkit is te downloaden op de website. Meer
informatie vindt u op dezelfde website.

