Intentieverklaring preventie seksueel misbruik minderjarigen
in vrijwilligerswerk t.b.v. ondersteuningsstructuren
(waaronder vrijwilligerscentrales, vrijwilligers steunpunten, sportservicepunten e.d.)

De ondertekenende partij verklaart:
1. Organisaties te informeren en ondersteunen om maximaal haalbare voorzorgsmaatregelen te nemen
om seksueel misbruik van minderjarigen in het vrijwilligerswerk te voorkomen.
2. Organisaties te ondersteunen zodat deze maatregelen toepassing krijgen in de praktijk van de
lokale activiteiten.
3. De methoden en materialen in de stappenplannen die voor dit doel in het project ‘In Veilige Handen’
zijn ontwikkeld, waaronder de gedragscode actief uit te dragen bij organisaties.
4. Er voor te zorgen dat in de eigen gemeente of regio binnen een jaar na ondertekening een aantal
samenhangende activiteiten worden gestart, waarin ondersteuning en voorlichting over de toepassing
van maatregelen ter preventie van seksueel misbruik van minderjarigen aan vrijwilligersorganisaties
wordt vormgegeven.

Het project ‘In veilige handen’ richt zich op de preventie van seksueel misbruik. Een breder begrip is seksueel
grensoverschrijdend gedrag. Daaronder vallen ook gedragingen die leiden tot seksueel misbruik, of het
scheppen van een klimaat waarin misbruik gedijt. De definitie van seksueel grensoverschrijdend gedrag luidt:
‘Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale 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-minderjarige, hulpverlener-cliënt, leerkrachtleerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en/of andere handelingen of gedragingen van een soortgelijke
aard als die strafbaar zijn gesteld in het Wetboek van Strafrecht.’

Het doel van de intentieverklaring is te zorgen voor een veilig klimaat binnen vrijwilligersorganisaties door
seksueel misbruik bespreekbaar te maken, alle betrokkenen bij de organisatie goed te informeren over het
beleid t.a.v. seksueel misbruik, het risico op seksueel misbruik zo klein mogelijk te maken en incidenten op
adequate manier af te handelen. De organisaties staan hierin niet alleen. Zij worden ondersteund door het
project ‘In Veilige Handen’.
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