
LOKOMOTIEF RIJSWIJK

VSK Route, maatregelen en

consequenties bij het niet naleven van de gedragsregels

[Dit protocol dient ter ondersteuning van de algemene Lokomotief Gedragscode]

Inleiding

Als vereniging willen we zo inclusief mogelijk zijn. Hierbij willen we ons op alle lagen committeren
tot het open stellen voor dialoog. Het doel hiervan is meerledig:

1. Luisteren en begrijpen
2. Leren en verbeteren
3. Bespreken en implementeren

Kortom we staan open voor het bespreekbaar maken van bejegeningsvraagstukken, feedback en
klachten. Hiertoe zijn verschillende routes te bewandelen die zich begeven op het terrein van het
fundament van basketbal (love for the game) , de clubcultuur en de community (love for the
people) en de organisatie.

De volgende routes zijn niet cumulatief, je hoeft deze dus niet in de onderstaande volgorde te
doorlopen:

Bij voorvallen of incidenten is het mogelijk om

● met de directe betrokken het gesprek aan te gaan;
● met vertrouwenspersoon in gesprek te gaan;
● met het bestuur in gesprek te gaan;
● met de technische commissie in gesprek te gaan.

Als je het moeilijk vindt om dit zelf te doen, vraag dan gerust hulp aan derden binnen de vereniging
om dit samen op te pakken. We staan voor een sterke community en willen werken aan
vertrouwen, daar hebben we elkaar bij nodig.

Onheuse bejegening:

Wij willen dat iedereen die bij Lokomotief komt, zich welkom, veilig en gewaardeerd voelt. Daarom
hebben we gedragsregels opgesteld. Het naleven van deze gedragsregels is van groot belang
voor ons als vereniging, we vinden het namelijk belangrijk om inclusief te denken en te handelen.
Op het moment dat leden, vrijwilligers, coaches, trainers, bezoekers en anderen zich hier niet toe
weten te verhouden dan zijn daar consequenties aan verbonden.

Het is dus altijd goed om melding te maken van onheuse bejegening. Hieronder vallen onze eigen
gedragsregels die voortkomen uit de regels en normen gebaseerd op de grondwet, de NBB en
NOC NSF. We bouwen aan een clubcultuur waarbij er een hoog vertrouwen is en waar men elkaar
durft aan te spreken om de situatie aan te kaarten, te de-escaleren en in kaart te brengen. We
geloven in het leren met en van elkaar en richten ons op verbetering. Alleen samen kunnen we dit
goed doen, we hebben hierbij dus iedereen nodig.
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We werken met een vertrouwenscontactpersoon en kunnen voorstellen dat er mediation
plaatsvindt. Je kunt ook zelf aangeven om gebruik te maken van de vertrouwenspersoon en/of
mediation. We staan als vereniging voor het stimuleren van gedrag en laten onze maatregelen en
consequenties hierop laten aansluiten. Hier zijn twee uitzonderingen op, te weten:

1. Wanneer er sprake is van discriminatie en/of racisme dan wordt er aangifte gedaan waarbij
de wettelijke regels gelden;

2. Wanneer er sprake is van ontucht dan wordt de zaak voorgelegd aan de tuchtcommissie
waarbij wettelijke regels gelden.

Bij belangenverstrengeling (denk aan ouder-kind verhouding in een coaching situatie, maar ook
aan vriendschappen ed.) is het zaak dat het bejegeningsvraagstuk door een andere partij wordt
opgepakt en met het bestuur wordt besproken. De andere partij kan de
vertrouwenscontactpersoon zijn en een andere vertegenwoordiger van Lokomotief (bijvoorbeeld
een tc-lid, een andere coach/trainer, speler).

De volgende route wordt doorgelopen wanneer er melding is van onheuse bejegening:

Onheuse bejegening vanuit: Bestuur | Technische Commissie
1. Er volgt een gesprek met de vertrouwenspersoon

a. Er wordt een inschatting gemaakt of dit binnen de vereniging te bespreken is
i. Betrokken partijen worden uitgenodigd om mediation in te gaan
ii. Er moet een wettelijk traject volgen

2. Er volgt een officiële waarschuwing;
3. Er vindt navolging plaats om te kijken of het gedrag is bijgesteld;
4. Bij herhaaldelijke overtreding kan de functie/rol/ lidmaatschap worden ingetrokken, toegang

tot het pand en bijwonen van wedstrijden kunnen worden ingetrokken of beperkt.

Onheuse bejegening vanuit: Trainers | Coaches | Scheidsrechters
1. Er volgt een gesprek met het bestuur;
2. Er volgt een officiële waarschuwing;
3. Er vindt navolging plaats om te kijken of het gedrag is bijgesteld;
4. Bij herhaaldelijke overtreding kan de functie/rol/ lidmaatschap worden ingetrokken, toegang

tot het pand en bijwonen van wedstrijden worden ingetrokken of beperkt.

Onheuse bejegening vanuit: Spelers |Ouders | Verzorgers | Publiek
5. Er volgt een gesprek met het bestuur;
6. Er volgt een officiële waarschuwing;
7. Er vindt navolging plaats om te kijken of het gedrag is bijgesteld;
8. Bij herhaaldelijke overtreding kan het lidmaatschap worden ingetrokken of toegang tot het

pand en bijwonen van wedstrijden worden ingetrokken of beperkt.

Lokomotief Rijswijk - Veilig Sportklimaat | Route, maatregelen en consequenties | 8 / 2022 Pagina 2

https://www.lokomotief-rijswijk.nl/gedragscode-lokomotief/

