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Aan:  bestuur  
Van:  assistente secretaris 
Kenmerk: 13-001/EMM/msi 
Betreft:  implementatie PvA Grensoverschrijdend Gedrag – besluit stappenplan 
Datum:  13 maart 2013   
Status:  definitief; vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 maart 2013. 
 
 
Aanleiding 
Tijdens de bestuursvergadering van 12 december 2012 is het Plan van Aanpak Grensoverschrijdend 
Gedrag door het bestuur vastgesteld. Kort samengevat is toen afgesproken  

 geen VOG's aan vrijwilligers te vragen 

 wel een protocol met afspraken te maken dat door elke vrijwilliger ondertekend moet 
worden 

 te bekijken welke stappen uit het stappenplan van de toolkit In veilige handen voor EMM van 
toepassing zijn en deze uit te werken. 

In deze notitie zal dit laatste punt nader uitgewerkt worden. 
 
Stappenplan toolkit In veilige handen 
Het stappenplan uit de toolkit In veilige handen bestaat uit de volgende stappen: 

1. zet het onderwerp op de agenda 
2. stel de omgangsregels vast 
3. voer een gedragscode in 
4. maak een risicoanalyse 
5. stel een vertrouwenspersoon aan 
6. voer een zorgvuldig aanstellingsbeleid 
7. maak een meldprotocol 
8. pas het huishoudelijk reglement en de statuten aan 
9. zorg voor training van de vrijwilligers 
10. veilige omgeving creëren (en behouden) 
11. haak aan bij het gezamenlijk tuchtrecht 
12. doe mee met het registratiesysteem 
13. informeer alle betrokkenen over het ontwikkelde preventiebeleid. 

 
Hieronder wordt per stap aangegeven of deze voor EMM van toepassing is en hoe daar invulling aan 
gegeven gaat worden. 
 

stap omschrijving wel / niet 
van 

toepassing 

invulling door 

1 zet het onderwerp op 
de agenda 

wel  bespreken tijdens 
bestuursvergaderingen 

 op de agenda van de ALV 

 informatiebijeenkomst voor 
vrijwilligers over dit thema 

 brochures / flyers voor leden, 
ouders en vrijwilligers 

bestuur 

2 stel omgangsregels vast wel  document met omgangsregels 

 publiceren omgangsregels 

bestuur 
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stap omschrijving wel / niet 
van 

toepassing 

invulling door 

3 voer een gedragscode in wel  gedragscode opstellen 

 gedragscode / protocol ter 
ondertekening door vrijwilligers 

 publiceren gedragscode 

bestuur 

4 maak een risicoanalyse wel  aan de hand van bestaande 
checklist risico's inschatten 

bestuur & 
vrijwilligers 

5 stel een 
vertrouwenspersoon 
aan 

niet   

6 voer een zorgvuldig 
aanstellingsbeleid 

wel  in die zin dat bij vacatures 
gemeld wordt dat EMM met dit 
thema bezig is en dat bij 
aanstelling verwacht wordt dat 
het protocol ondertekend wordt 

bestuur 

7 maak een meldprotocol wel  meldprotocol opstellen 

 publiceren meldprotocol 

bestuur 

8 pas het huishoudelijk 
reglement en de 
statuten aan 

wel  mee laten lopen met evt.  andere 
aanpassing van de statuten; niet 
apart 

bestuur 

9 zorg voor training van 
de vrijwilligers 

niet   

10 veilige omgeving 
creëren (en behouden) 

wel  continu 

 afhankelijk van risicoanalyse evt. 
acties doorvoeren 

allen 
betrokken 
bij EMM 

11 haak aan bij het 
gezamenlijke tuchtrecht 

niet  in voorkomende gevallen wordt 
door bestuur besloten hoe verder 

 

12 doe mee met het 
registratiesysteem 

niet   

13 informeer alle 
betrokken over het 
ontwikkelde 
preventiebeleid 

wel  publicaties op website 

  tijdens ALV  

 tijdens extra bijeenkomst voor 
vrijwilligers 

 via brochures / flyers 

bestuur 

 
 
Vervolg 
Na definitief vaststellen van bovenstaande stappen, zal de assistente secretaris de wel van 
toepassing zijnde stappen nader uitwerken (naar voorbeelden uit de toolkit In veilige handen) en elke 
uitgewerkte stap voorleggen aan het bestuur. 
 
 


