
 
 

 

 

 

 

Protocol grensoverschrijdend gedrag Cultuurhuis 

Wherelant (versie 2022) 

 

Doel van het protocol 

Meerdere maatschappelijke en culturele organisaties binnen Purmerend willen graag voor 

eenieder een open, transparante en veilige omgeving zijn om te werken of te studeren. 

Voor ieder die dat niet ervaart en te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag moet 

informatie over het melden ervan transparant en op eenvoudige wijze beschikbaar zijn.  

Met dit protocol willen de aangesloten organisaties grensoverschrijdend gedrag zoveel als 

mogelijk voorkomen en indien nodig adequaat aanpakken. 

Het is een ieders verantwoordelijkheid elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag dat 

wordt gesignaleerd. Dit bevordert een preventieve werking van dit protocol 

Het heeft altijd de voorkeur dat klachten intern gemeld worden, maar het kan voorkomen 

dat iemand zich onveilig voelt en dat het voor deze persoon beter voelt om dit bij een extern 

iemand te melden. Dat kan bij de externe vertrouwenspersoon. 

 

Wat is grensoverschrijdend gedrag? 

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van gedrag (non) verbaal, fysiek, digitaal dat door 

de persoon die het ondergaat als ongewenst wordt ervaren en/of door de omgeving als 

onacceptabel wordt beschouwd.  

Dat betekent elke vorm van bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, 

psychische of seksuele aard die de ene persoon ten opzichte van de andere persoon actief 

of passief opdringt, waardoor schade wordt of dreigt te worden toegebracht aan die 

persoon in de vorm van fysiek letsel of psychisch leed. In gewoon Nederlands: het gaat bij 

grensoverschrijdend gedrag om situaties waarin iemand geestelijk of lichamelijk schade 

wordt toegebracht of in zijn ontwikkelingsmogelijkheden wordt geblokkeerd. 



 
 

 

 

 

We onderscheiden de volgende vormen: 

 Discriminatie 

 Seksuele intimidatie/mishandeling, fysiek en verbaal 

 Agressie/geweld, fysiek en verbaal 

 Pesten/uitsluiting 

 

Op wie is dit protocol van toepassing? 

 Docenten 

 Personeelsleden 

 Bestuursleden 

 Vrijwilligers 

 Stagiaires 

 ZZP’ers 

 

Vertrouwenspersoon 

Eenieder uit bovenstaande groepen met vragen of klachten over grensoverschrijdend 

gedrag kan zich wenden tot de externe vertrouwenspersoon. Hoe deze te bereiken is zal op 

een heldere manier worden gecommuniceerd. De vertrouwenspersoon zal in eerste 

instantie proberen de melding zelfstandig af te handelen. Indien nodig kan hij/zij een 

deskundige inschakelen of de melder daarnaar verwijzen. 

Indien sprake is van een vermoeden van een strafbaar feit wordt er een melding gedaan bij 

de politie. 

De vertrouwenspersoon biedt de mogelijkheid om in vertrouwen over grensoverschrijdend 

gedrag zoals in dit protocol genoemd in gesprek te gaan met slachtoffer en/of beschuldigde 

en onderzoekt de eventuele vervolgstappen die genomen moeten worden. De stappen 

gebeuren altijd met instemming van de melder. 

De vertrouwenspersoon kan tevens de directie/het bestuur helpen grensoverschrijdend 

gedrag binnen de organisatie te voorkomen aan de hand van het (preventieve) beleid. 



 
 

 

 

 

De vertrouwenspersoon brengt ten alle tijden verslag uit aan de directie van de betreffende 

organisatie. Dat kan geanonimiseerd.  

Er wordt altijd gekeken of het beleid moet worden aangepast. Bij ernstige zaken kan een 

sanctie worden overwogen. Dit kan zijn een berisping, een schorsing of ontslag. 

De vertrouwenspersoon is Rina van Rooij, telefonisch te bereiken op tel. nr 06 53639024 

en per mail: rinavanrooij@hotmail.com 

 

Taken vertrouwenspersoon  

De vertrouwenspersoon vervult adviserende en bemiddelende taken, te weten: 

 Eerste opvang van en advisering aan de melder met als doel gezamenlijk een mogelijke 

oplossing te vinden. De vertrouwenspersoon is gehouden de anonimiteit van de melder 

te allen tijde te waarborgen en zal alleen met uitdrukkelijke instemming van haar/hem in 

overleg met anderen treden. 

 Hulp bieden aan de melder bij het indienen van een officiële klacht. Dit geschiedt 

wanneer het voorgaande niet tot een voor de melder bevredigende oplossing heeft 

geleid, maar ook wanneer de melder ondanks een goede oplossing alsnog besluit een 

klacht in te dienen. 
 Bieden van nazorg. Nazorg richt zich hoofdzakelijk op het voorkomen dat de 

medewerker wordt lastiggevallen op de werkplek op grond van het feit dat hij een klacht 

heeft ingediend. 
 

Toegang tot vertrouwenspersoon  

Iedere persoon die in de werksituatie met ongewenst gedrag door een medewerker is 

geconfronteerd, kan zich voor hulp en advies wenden tot de vertrouwenspersoon. 

Overige taken vertrouwenspersoon  

De vertrouwenspersoon is bevoegd om bij een ontvangen klacht te bemiddelen, en is 

gerechtigd tot het inwinnen van al die informatie, die voor een verantwoorde uitoefening 

van zijn/haar taak noodzakelijk is;  
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De vertrouwenspersoon houdt een registratie bij van aan hem/haar ter kennis gebrachte 

(voorgenomen) klachten en brengt hierover jaarlijks vertrouwelijk en geanonimiseerd 

verslag uit aan de directie; 

De vertrouwenspersoon is voor de uitoefening van diens taak verantwoording verschuldigd 

aan de directie van de betrokken organisatie; 

Tevens ontvangt de vertrouwenspersoon de adviezen van de klachtencommissie plus de 

directiebesluiten over de te nemen maatregelen op grond van de adviezen van de 

klachtencommissie; 

 

Profiel vertrouwenspersoon 

 Toegankelijk, empathisch, integer en betrouwbaar  

 Onafhankelijk en in staat de verschillende belangen te onderscheiden, in conflictueuze 

situaties te opereren en tegelijkertijd de afstand tot de casuïstiek te behouden 

 Van nature een goed gevoel voor gedrag van mensen, voor onderlinge verhoudingen 

en voor organisatiecultuur en het doorgronden van situaties die ongewenste 

omgangsvormen kunnen veroorzaken 

 Door reflectievermogen en heldere feedback in staat oordeelvrij door te vragen naar het 

doel van de medewerker en de wegen die de medewerker zou willen bewandelen 

 Bestand tegen omgevingsdruk en zich nauwgezet houden aan sociale, ethische en 

professionele normen en waarden 

 Inzicht in sociale verschijningsvormen als discriminatie, geweld en agressie, (seksuele) 

intimidatie, pesten en conflicten 

 Inzicht in de context waarbinnen ongewenste omgangsvormen in de organisatie 

ontstaan 

 Kennis van klachtenprocedures, klachtencommissies en de ter zake doende wetgeving. 

 

Deelnemende maatschappelijke en culturele organisaties: Spurd, Clup Welzijn, NKT 

theaterschool, AOP, Cultuurhuis Wherelant, Muziekschool Waterland. 

 


