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VOORWOORD
Een van de – inmiddels maatschappelijk breed gedragen – methodes om gewenst gedrag
te stimuleren en ongewenst gedrag te voorkomen is het opstellen en hanteren van
zogenaamde gedragscodes. Gedragscodes zijn regels die binnen een vereniging vaak als
ongeschreven regels worden gehanteerd.
Deze ongeschreven regels worden door de vereniging in codes vastgelegd
Door aan iedereen binnen de vereniging duidelijk te maken welke normen (regels) en
waarden gelden, willen we meteen duidelijk maken welk gedrag (on)gewenst is.
Door aan iedereen binnen de vereniging duidelijk te maken welke normen (regels) en
waarden gelden, wordt meteen duidelijk gemaakt welk gedrag (on)gewenst is.
Het bestuur van RKC WION heeft besloten om gedragscodes voor de leden in 2006 in te
voeren. Deze gedragscodes gelden voor alle leden en betrokkenen van RKC WION.
Voor u ligt de herziene editie 2020. Hierin zijn de gedragsregels zodanig aangepast en
aangescherpt dat zij voldoen aan de huidige normen en waarden van onze vereniging.
Het Bestuur van RKC WION
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HOOFDSTUK 1: INLEIDING
1.1

Integriteit in de sport

Als RKC WION staan wij voor het vergroten van de betekenis van sport in Rotterdam
door verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit, ontwikkeling, promotie en
organisatie van sport in het algemeen en korfbal specifiek voor iedereen van jong tot oud
en ongeacht het spelniveau.
Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen de sport.
RKC WION heeft integriteit in alle geledingen van de sport hoog in het vaandel staan.
Iedereen van pure recreant tot bijvoorbeeld wedstrijdspeler, trainer, coach,
scheidsrechter, supporter, ouder of bestuurder/vrijwilliger behoort zich integer te
gedragen. Om een gemeenschappelijk kader voor integriteit te bieden introduceerde RKC
WION in 2006 de gedragscode voor leden. Deze gedragscode is van toepassing op alle
leden van RKC WION, maar in principe ook op niet-leden die op enigerlei wijze betrokken
zijn bij onze vereniging.
Neem je verantwoordelijkheid en spreek mensen aan op niet-integer gedrag!
De gedragscode is zeker niet vrijblijvend! De gedragscode is bindend voor de
betrokkenen. Op overtredingen van deze gedragscode is het Protocol Ongewenst Gedrag
RKC WION van toepassing.
Wij verwachten dat een ieder die een overtreding van deze gedragscode constateert,
zijn/haar sociale verantwoordelijkheid neemt om dit te melden bij het bestuur van de
vereniging en/of bij de vertrouwenscontactpersoon. Voor het bestuur van een vereniging
geldt een meldplicht richting de KNKV wat betreft ernstige misdragingen. Melding van
een schending is zeker niet uitsluitend voorbehouden aan gedupeerden van een
schending.
Neem contact op met een vertrouwenscontactpersoon als je advies nodig hebt over
welke stappen je dient te zetten. Je kunt geen melding doen bij de
vertrouwenscontactpersoon, hij of zij is er om met jou te praten en jou steun en advies
te geven.
Samen zijn we verantwoordelijk voor een integere sport in Rotterdam en de integriteit
van onze RKC WION sportgemeenschap!
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HOOFDSTUK 2: GEDRAGSCODE RKC WION
TROTS OP JE SPORT EN VERENIGING
1. Straal trots uit op onze sport en RKC WION. Handel nooit op een wijze die de
naam van de sport en/of RKC WION kan schaden.
2. Neem je individuele verantwoordelijkheid voor RKC WION als maatschappelijk
belangrijke sportgemeenschap. Voel je onderdeel van een gemeenschap die
bijdraagt aan een duurzame Nederlandse samenleving.
EERLIJK EN PROFESSIONEEL
3. Houd je aan de spelregels en in voorkomende gevallen aan de van toepassing
zijnde reglementen. Speel niet vals. Op en om het veld, maar ook in het
clubgebouw, wordt onsportief en onfatsoenlijk gedrag en taalgebruik niet
getolereerd.
4. Doe je best om te winnen, maar gebruik hierbij nooit stimulerende middelen.
Maak geen afspraken die het verloop en resultaat van een wedstrijd of competitie
kunstmatig beïnvloeden dan wel vervalsen. Wed niet op eigen wedstrijden of
wedstrijden waar je belang bij kunt hebben.
RESPECT
5. Tegenstanders, teamgenoten, scheidsrechters, trainers, coaches, toeschouwers
en ieder ander moeten het gevoel hebben zich vrij te kunnen bewegen en dat ze
gerespecteerd worden. Pest niet.
6. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en
gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant. Discrimineer niemand en
maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere
kenmerken.
7. Raak niemand tegen zijn of haar wil aan. Gebruik geen fysiek geweld. Onthoud je
van seksuele intimidatie.
8. Respecteer andermans privacy en ga zorgvuldig om met sociale media en met het
verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens.
9. Ga netjes om met je omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen.
VOORBEELDFUNCTIE
10. Wees een voorbeeld voor anderen en gedraag je naar je functie. Dit geldt temeer
als je een bijzondere rol, taak of verantwoordelijkheid hebt. Span je in om je rol
en functie zo goed mogelijk uit te oefenen, binnen de context en omstandigheden
waar je in verkeert.
11. Communiceer helder en wees open over je bedoelingen en intenties. Wees
betrouwbaar naar je omgeving. Kom je afspraken na, luister naar en volg
instructies op en houd je aan de regels. Onthoud je van enige vorm van
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corruptie, fraude of belangenverstrengeling. Maak geen misbruik van een
machtspositie.
MAAK INTEGRITEIT BESPREEKBAAR
12. Zorg ervoor dat je binnen de vereniging het onderwerp integriteit bespreekbaar
maakt en houdt. Spreek anderen aan op ongewenst gedrag en meld het.
Stimuleer anderen dat ook te doen.
SCHENDING VAN DE GEDRAGSCODE
13. Het is ieders individuele verantwoordelijkheid en plicht om aan deze gedragscode
de juiste invulling te geven, anderen hierop aan te spreken en schendingen van
deze gedragscode te melden.
Op overtredingen van deze gedragscode is het Protocol Ongewenst Gedrag RKC WION
van toepassing.
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HOOFDSTUK 3: KERNWAARDEN RKC WION
3.1

Termen en definities

Normen en waarden zijn de omgangsvormen en principes volgens welke men
publiekelijk en in sociaal verband handelt.
Normen zijn concrete richtlijnen voor het handelen; ze regelen het dagelijks sociale
verkeer. Het zijn algemeen aanvaarde gedragsregels. Normen vormen de verbinding
tussen de (kern)waarden en concrete gedragingen; het zijn opvattingen over hoe men
zich wel of niet zou moeten gedragen in concrete omstandigheden.
Waarden zijn idealen en motieven die in een samenleving of groep als
nastrevenswaardig worden beschouwd. Waarden zijn opvattingen over wat wenselijk is.
Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden van een samenleving of groep.
Kernwaarden worden ook wel basiswaarden genoemd.
3.2

Kernwaarden RKC WION

Maatscha
p-pelijk
betrokke

Verbinde
nd
Integer

KERNWAAR
DEN RKC
WION

Open

Sociaal
Kwaliteit
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HOOFDSTUK 4: KERNWAARDEN EN GEDRAGSREGELS

KERNWAARDE: VERBINDING
Hier staan we voor!

En zo doen we dat

•

Verbinding is onderdeel van onze
missie en visie
Wij zoeken zakelijke verbinding met
onze sponsors en partners

•

Wij zorgen voor sociale verbinding
door een aantrekkelijke accommodatie

•

•

•

•

•
•
•

We promoten WION als het sportieve
hart van Prins Alexander.
We bieden onze sponsors en partners
een passende tegenprestatie en
houden ons aan de gemaakte
contractafspraken

We houden onze accommodatie schoon en
opgeruimd
We houden ons aan de gebruiksregels van
kantine, veld en zaal
We houden ons aan het door de vereniging
opgestelde beleid met betrekking tot roken
en het gebruik van alcohol.
Drugsbezit en drugsgebruik is op het
complex van RKC WION niet toegestaan en
zal direct leiden tot een (tijdelijk)
veld/complex verbod c.q. royement van de
vereniging.

•

Wij gebruiken sport als middel om
verbinding te zoeken.

•

We promoten RKC WION als een
sportvereniging met een divers aanbod
van sporten en die beschikt over een
geweldige accommodatie.

•

Sportieve verbinding ontstaat door
samenwerking met andere
verenigingen

•

We onderhouden nauw contact met andere
verenigingen om gezamenlijk korfbal naar
een hoger te niveau te brengen.
We willen leren van andere verenigingen in
plaats van elkaar te beconcurreren.
We leren mensen door sport hun grenzen
ontdekken en verleggen.
We geven mensen door sport zelfkennis en
zelfvertrouwen.

•
•

•

Wij tonen onze maatschappelijke
betrokkenheid door ons predicaat
Sport Plus vereniging

•
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KERNWAARDE: INTEGER
Hier staan we voor!

En zo doen we dat

•

•

Wij zorgen voor een veilig
sportklimaat.

•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

Wij zeggen wat we doen en doen wat we
zeggen

•

•

Wij hebben een hekel aan liegen en
bedrog, hypocrisie en achterbaks
gedrag

•

9

We zorgen voor een omgeving en sfeer
waarbinnen de leden zich veilig voelen
We gaan altijd gereserveerd en met respect
om met de leden.
We onthouden ons van elke vorm van
(macht)misbruik of intimidatie tegenover de
leden.
We respecteren de waardigheid van de
leden en dringen niet verder door in diens
privéleven, dan nodig.
We gaan niet in op seksuele
toenaderingspogingen van minderjarigen en
onderneemt ook niet zelf dergelijke
toenaderingspogingen.
We raken de leden niet op zodanige wijze
nodeloos aan, dat de sporter deze
aanraking naar redelijke verwachting als
seksueel of erotisch van aard kan ervaren.
We onthouden ons van verbale intimiteiten
en grof taalgebruik.
We zijn verplicht met personen of instanties
samen te werken die de belangen van de
leden samen met hen behartigen opdat
deze instanties hun werk goed kunnen
uitoefenen.
We hebben binnen de (sportieve) situatie
de plicht de leden te beschermen tegen
schade en misbruik door derden.
We zien er actief op toe dat deze regels
door iedereen, die is betrokken bij de
sporter worden nageleefd. We nemen
passende maatregelen als we gedrag
signaleren dat niet in overeenstemming is
met deze regels.
We geven een praktische vertaling van de
uitgangspunten van de vereniging en dit
maakt ons tevens bewust van de
onderliggende waarden en normen. We
kunnen hiermee ons eigen gedrag én dat
van anderen spiegelen aan het gewenste
gedrag horend bij de uitgangspunten.
We accepteren geen discriminatie,
schelden, grof taalgebruik, treiteren,
pesten, irriteren of kwetsen van wie dan
ook.
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•

Zowel als vereniging als persoonlijk
zijn wij eerlijk en oprecht en niet
omkoopbaar

•

•

Wij zijn niet te beïnvloeden door
verkeerde verlangens

•

•

Wij zijn betrouwbaar, hebben geen
dubbele agenda en veinzen geen
emoties

•
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We geven derden geen (immateriële)
vergoedingen met de kennelijke bedoeling
tegenprestaties te vragen. Ook aanvaarden
we geen financiële beloning of geschenken
van derden, die in onevenredige verhouding
staan tot de gebruikelijke dan wel
afgesproken honorering.
Seksuele handelingen en seksuele relaties
tussen volwassen leden en leden tot 16 jaar
zijn onder geen beding geoorloofd, worden
beschouwd als seksueel misbruik en kunnen
strafrechtelijk worden vervolgd.
We respecteren feiten die aan ons zijn
toevertrouwd. Er worden slechts
mededelingen aan derden gedaan, indien
mogelijk in overleg met de sporter, als we
ervan zijn overtuigd dat de belangen van de
sporter of zijn omgeving hiermee zijn
gediend.
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KERNWAARDE: SOCIAAL
Hier staan we voor!

En zo doen we dat

•

•

Wij houden rekening met anderen

•

•

•

•

Wij helpen elkaar. Zowel binnen als
buiten de vereniging.

•
•

•

Wij willen als een sportieve, maar ook
als een gezellige vereniging gezien
worden

•
•
•
•
•
•
•

•

Samen maken we het verschil

•

•

Wij hebben respect voor elkaar en
laten eenieder in zijn/haar waarde.

•
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Als trainer/coach zijn we een
voorbeeldfunctie voor het team en tonen
respect voor spelers, ouders/verzorgers,
scheidsrechters, en tegenstander.
Als speler zijn we sportief en vertonen
teamgeest als onderdeel van een team en
helpen onze medespelers in het veld. We
houden ons aan de afspraken/regels van TC
en trainer/coach
Als scheidsrechter zijn we beslist, objectief
en beleefd bij het constateren van fouten.
We ‘spelen’ met de toepassing van de
regels naar gelang het niveau van de
spelers. Voelt de wedstrijd aan!
Als supporter geven we het goede
voorbeeld door respect te tonen voor
iedereen (spelers, scheidsrechters, trainers,
coaches, tegenstanders, toeschouwers,
kaderleden) op en om het veld.
Wij zijn bereid elkaar hulp te bieden, maar
ook om hulp te vragen.
Wij bieden grenzeloze hulp, maar wel
binnen het aanvaardbare en mogelijk.
We sporten met elkaar, dus ook met de
tegenstander.
We gedragen ons altijd sportief, ook als
anderen minder sportief zijn.
We tonen altijd respect voor de
scheidsrechter en tegenstander, ook als
deze een fout maakt.
De winnaar is degene die ook tegen zijn
verlies kan.
Sport is er voor iedereen, niet alleen voor
uitblinkers.
Bij een teamsport is de speler er voor het
team en het team is er voor de speler.
We zijn zuinig op kleding en materialen van
RKC WION en houden ons aan de
gebruiksvoorschriften hiervan.
WION staat voor "WIJ IS ONZE NAAM". Het
Wij-gevoel dragen we altijd uit. Niet alleen
in woorden, maar ook in daden.
We stellen het belang van de leden
centraal. We gebruiken of misbruiken de
(sportieve) situatie niet ten koste van het
belang van de leden.
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•

Wij tonen oprechte belangstelling voor
elkaar

•
•
•
•
•
•

•

Wij zijn sociale winnaars

•
•
•
•
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We geven elkaar oprechte aandacht
We laten blijken dat we echt luisteren naar
de ander
We stellen vragen en reageren op elkaar
We leven ons goed in de ander in voordat
we oordelen
We geven de ander complimenten
waardoor een positief gevoel ontstaat.
We nemen initiatief en nodigen de ander
uit voor een gesprek.
We hechten veel waarde aan het
familiegevoel binnen WION
We brengen families bij elkaar
We zorgen voor elkaar, zowel jong als oud.
Bij ons is elke generatie een sociale winnaar
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KERNWAARDE: KWALITEIT
Hier staan we voor!
•

Wij zijn innovatief en denken in
mogelijkheden.

En zo doen we dat
•
•
•
•

•

We werken aan verbetering,
verandering en vernieuwing.

•
•
•

•

Wij werken continu om aan de
gestelde eisen te voldoen

•
•
•
•
•
•

•

Wij beloven nooit meer dan dat we
kunnen waarmaken.

•
•

•

Wij leren van onze fouten. Wij
evalueren en verbeteren continu onze
prestaties en processen.

•
•
•
•

•

Wij durven onszelf en elkaar een
spiegel voor te houden

•
•

•

Wij zijn flexibel

•
•
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We denken vooruit en zien kansen
We onderzoeken waar in de toekomst
behoefte aan is
We proberen buiten bestaande kaders te
denken
We zijn in staat om nieuwe ideeën over te
brengen, zodat ze succesvol worden.
We zijn voortdurend bezig met
vernieuwing.
We leunen niet achterover en laten alles bij
het oude.
We brengen steeds het nieuwste van het
nieuwste. Hierdoor blijven we vooroplopen.
We monitoren voortdurend waar onze
marktkansen liggen
We zijn creatief en inventief. Niets is
onmogelijk!
We tonen lef en doorzettingsvermogen
We zijn veranderingsbereid.
We werken samen en houden nieuwe
ideeën niet voor ons zelf
We blijven onszelf voortdurend
ontwikkelen.
We maken realistische en haalbare, dus
SMART, afspraken
We naken geen beloftes om conflicten te
vermijden
We durven "nee" te zeggen.
We passen bij alles wat we doen zoveel
mogelijk het Plan-Do-Check-Act principe
(Demming Circle) toe.
We evalueren periodiek onze
beleidsplannen, jaarplannen en activiteiten
en stellen deze waar nodig bij.
We gebruiken lessons-learned als input
voor nieuwe activiteiten.
We durven onszelf en anderen te laten zien
en ervaren wat de consequenties zijn van
ons gedrag, zonder hierbij kwetsend te zijn.
We laten onszelf en anderen inzien wat
ander gedrag kan opleveren, door uit te
gaan van de kwaliteiten van de
betrokkenen.
Wij bieden elke generatie beweging aan
Bij ons sta jij centraal, waarbij jij jouw eigen
niveau bepaalt
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•
•

KERNWAARDE: OPEN
Hier staan we voor!
•

Wij hebben respect voor de meningen
en opvattingen van anderen

En zo doen we dat
•
•
•
•
•

•

Openheid begint met het luisteren
naar elkaar.

•

•
•

Wij durven onze fouten toe te geven

•
•
•
•

•

Transparante communicatie staat bij
ons voorop.

•
•
•

•

We spreken elkaar aan op ons gedrag
met als doel een sterkere vereniging
te vormen.

Bij ons kan je zo vaak bewegen als jij wilt.
Bij ons kan je variëren binnen het
beweegaanbod.

•

14

We respecteren iedereen om wie hij/zij is.
We laten anderen vrij in het maken van
keuzes en het vormen van een mening
We waarderen en respecteren anderen
ongeacht de standpunten, religie of
politieke keuzes die hij/zij maakt.
We respecteren de grenzen die door
iemand worden gesteld.
We respecteren behoeftes, gevoelens en
normen en waarden van anderen.
We staan open voor kritiek en op- en/of
aanmerkingen op alle elementen van de
vereniging. Hiervoor kan altijd het bestuur
van RKC WION of vertegenwoordiger van de
vereniging benaderd worden.
We accepteren niet dat er over mensen
gesproken wordt, in plaats van met.
We zijn bereid onszelf in een positie te
brengen waarin we fouten kunnen maken
We durven de vinger op de zere plek te
leggen
We hebben voldoende zelfvertrouwen om
gemaakte fouten toe te geven.
We hebben voldoende moed om te kunnen
veranderen.
We communiceren transparant om
betrokkenheid, vertrouwen en duidelijkheid
te creëren.
We communiceren tijdig om draagvlak te
creëren en angst en wantrouwen te
voorkomen
We communiceren alleen betrouwbare
informatie om speculaties te voorkomen.
Bij constatering van wangedrag en/of
overtredingen ten aanzien van de
gedragsregels kan een ieder contact
opnemen met de trainer/coach van het
desbetreffende team of indien dit niet
mogelijk is met een vertegenwoordiger van
de vereniging of bestuur van RKC WION.
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•

•

We geven elkaar opbouwende kritiek
en complimenten

•
•
•
•
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We bespreken constateringen niet in het
openbaar, maar achter gesloten deuren
met betrokkenen.
Wij geven opbouwende kritiek zonder
persoonlijke aanvallen
Wij vermijden afbrekende kritiek en
voorkomen dat we anderen kwetsen,
vernederen of in diskrediet brengen.
Wij hebben met het uiten van kritiek de
beste bedoelingen voor ogen
Wij brengen alleen gegronde kritiek en
gebaseerd op feiten.

Gedragscode RKC WION Editie

2020

KERNWAARDE: MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN
Hier staan we voor!
En zo doen we dat
•

Wij zetten sport en onze
accommodatie in voor sociale
projecten.

•

•

Sporten voor mensen met een
beperking is volledig ingebed in onze
vereniging.

•

•

Wij toetsen onze cultuur en tradities
aan maatschappelijke ontwikkelingen

•

•

Door het werken aan het behoud van
onze Sport Plus status tonen we onze
ambities.

•

•

Wij nemen maatregelen om onze
belasting op het milieu en klimaat tot
een minimum te beperken

•

•

Wij leveren een actieve bijdrage in de
sociale ontwikkeling in onze regio.

•

Wij bieden onze sportieve mogelijkheden
en accommodatie aan voor het faciliteren
van sociale en maatschappelijke
evenementen. Deze kunnen zowel eenmalig
als structureel plaats vinden. Indien nodig
kunnen wij ook de organisatie verzorgen
en/of hierin participeren.
Wij zijn trots op datgene wat we met ons Gkorfbal hebben bereikt en blijven dit ook
uitdragen als een van de grootste successen
van onze vereniging.
Wij zijn trots op onze cultuur en tradities,
maar staan open voor veranderingen in de
maatschappij die deze mogelijk kunnen
veranderen. Niets is voor eeuwig en/of in
beton gegoten.
Wij zijn door onze Sport Plus status meer
dan een doorsnee vereniging. Deze status
geeft aan dat wij daadwerkelijke invulling
geven aan onze maatschappelijke ambities.
Door het behouden van deze status geven
we direct aan dat we ook blijvend blijven
werken aan deze ambities.
Wij hebben continu aandacht voor
duurzaamheid en verduurzaming. We
hanteren hierbij de uitgangspunten van de
circulaire economie: het streven naar
gebruik van producten of grondstoffen die
oneindig herbruikbaar zijn zonder verlies
van kwaliteit en minimaal waardeverlies.
Dit uiteraard binnen de (financiële)
mogelijkheden van de vereniging
Wij streven naar samenwerking met diverse
belangenorganisaties en
overheidsinstellingen in de wijk en regio.
Doel hiervan is om onze sportieve
mogelijkheden en de accommodatie van
RKC WION in te zetten voor de ontwikkeling
van de wijk en regio.

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van een ieder in de geest hiervan te handelen. Er wordt verwacht
dat andere betrokkenen zoals familieleden en medespelers, deze regels eveneens zullen
respecteren en naleven.

16

Gedragscode RKC WION Editie

2020

HOOFDSTUK 5: VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)
5.1

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Hoewel het moeilijk is om 100% te voorkomen dat Seksuele Intimidatie plaatsvindt, zijn
er wel een aantal maatregelen die wij als vereniging nemen om de kans op ongewenst
gedrag binnen de vereniging te verkleinen. Het vragen van een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG) van personen met een functie binnen de club is één van die maatregelen.
Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat
het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde
doel, bijvoorbeeld training geven bij onze verenging.
Het corrigerend optreden bij gesignaleerd wangedrag kan gebeuren door een medelid,
een vrijwilliger, een medewerker of het bestuur. Bij herhaaldelijk niet-naleving van de
gedragsregels door een verenigingslid, terwijl hij/zij daarop aangesproken is, neemt het
bestuur passende maatregelen. Een en ander conform het Protocol Ongewenst Gedrag
RKC WION.
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HOOFDSTUK 6: HET VLAGGENSYSTEEM
Dit systeem helpt begeleiders, maar ook ouders en de jonge sporters zelf om lichamelijke
en seksueel getinte situaties beter in te schatten. Het systeem bestaat uit vier vlaggen
(groen, geel, rood en zwart) en zes criteria aan de hand waarvan zulke situaties kunnen
worden beoordeeld.
Criterium
Wederzijdse
toestemming of
consent

Vrijwilligheid

Gelijk(waardig)
heid

Leeftijd en
ontwikkelingsfa
se

Context

Zelfrespect

Groene Vlag
Gele Vlag
Rode Vlag
Zwarte Vlag

GROENE VLAG
Alle
betrokkenen
beleven er
plezier aan. Er
is duidelijke
wederzijdse
toestemming
Er is geen
dwang of druk.
Het gebeurt uit
vrije wil

GELE VLAG
Onduidelijke
wederzijdse
toestemming

RODE VLAG
Eenmalig gebrek
aan wederzijdse
toestemming

ZWARTE VLAG
Herhaaldelijk
gebrek aan
wederzijdse
toestemming

Er is lichte dwang
of druk

Eenmalig gebruik
van manipulatie,
chantage,
machtspositie

De betrokkenen
zijn
evenwaardig

Er is lichte
ongelijkwaardigh
eid in maturiteit,
leeftijd,
intelligentie…

Eenmalig grotere
ongelijkwaardigh
eid in maturiteit,
leeftijd,
intelligentie…

Gedrag dat
volgens de
geldende
normen en
onderzoek past
bij de leeftijd
en de
ontwikkelingsfa
se
Het gedrag
stoort niemand.
De privacy
wordt
gerespecteerd.

De persoon vertoont gedrag van
iets jongere of
iets oudere
kinderen of
jongeren

De persoon
vertoont gedrag
van kinderen of
jongeren met een
groter
leeftijdsverschil

Herhaaldelijk
gebruik van
manipulatie,
chantage,
machtspositie,
agressie, geweld
of ermee dreigen
Herhaaldelijk
grotere
ongelijkwaardigh
eid in maturiteit,
leeftijd,
intelligentie.
De persoon
vertoont gedrag
van kinderen of
jongeren met een
groot
leeftijdsverschil

Het gedrag is
gezien de context
licht
aanstootgevend
(onbeleefd)

Er is respect
voor de
persoonlijke
integriteit

Het gedrag kan
zelfbeschadigend
zijn

Het gedrag is
erger
aanstootgevend
(kwetsend of
beledigend) en
hele- maal niet
meer aangepast
aan de context
Het gedrag heeft
fysieke,
emotionele of
psychologische
schade als gevolg

Het herhaaldelijk
gedrag is zwaar
aanstootgevend
(choquerend) –
openbare
zedenschennis
Het gedrag heeft
zware fysieke,
emotionele of
psychologische
schade als gevolg

aanvaardbare seksuele situatie
licht grensoverschrijdende seksuele situatie
Ernstig grensoverschrijdende seksuele
situatie
Zwaar grensoverschrijdende seksuele situatie
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