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Wat wordt er verstaan onder ‘ongewenste intimiteiten’? 

Elke vorm van seksueel getinte gedragingen (verbaal, non-verbaal, fysiek, bewust of onbewust) die door 

personen die het ondergaan of signaleren als ongewenst, negatief of gedwongen wordt ervaren, 

ongeacht op welk moment en in welke situatie. 

BSO Abeltje wil graag de voorwaarden scheppen om enerzijds in geval van klachten over ongewenste 

intimiteiten een en ander adequaat af te handelen en anderzijds ongewenste intimiteiten te 

voorkomen.  

Wie kan er een klacht indienen en hoe gaat dit in zijn werking? 

Iedereen die zich seksueel geïntimideerd voelt of iets in die trend signaleert kan een klacht indienen. Bij 

BSO Abeltje wordt dit eerst mondeling besproken met de hoofdleidster van de desbetreffende persoon, 

en mocht de beschuldigde geplaatst zijn in een andere groep, de hoofdleidster van die groep. Het 

probleem wordt geschetst en er wordt gekeken naar een mogelijkheid tot een gesprek met de 

beschuldigde.  

Daarna wordt er eventueel een mondelinge en schriftelijke melding gemaakt van de klacht aan de 

directie van de BSO. Er volgt een gesprek met alle betrokken personen in deze kwestie en de directie 

van de BSO.  

Bij het intrekken van de klacht wordt de procedure stopgezet.  

Taken van hoofdleidster en directie 

Deze persoon geeft ruimte en aandacht in een sfeer van vertrouwen, zodat het slachtoffer zijn/haar hele 

verhaal kwijt kan. Al wordt er slachtoffer nooit als medeschuldige beschouwd, het waarheidsgehalte van 

het verhaal wordt wel onderzocht. Eigen taken naar aanleiding van een melding versus de eventuele 

klachtbehandeling en het zorg dragen voor eventuele hulpverlening door een ander wordt goed uit 

elkaar gehouden. 

De gesprekken met melder en beschuldigde worden met de volgende doelstellingen gevoerd:  

- een objectief beeld schetsen van de problematiek 

- bevorderen dat de ongewenste intimiteiten stoppen 

De hoofdleidster en de melder wegen de voor- en nadelen van een vervolg in een melding naar de 

directie (en eventueel daarna een officiële melding of aangifte) goed af: waar heeft het slachtoffer 

behoefte aan, wat kan een bepaalde procedure opleveren en aan de andere kant wat kost een 

dergelijke procedure aan energie en emoties, wat kan betrokkene aan? 

Geheimhouding 

Iedereen die direct of indirect betrokken (of op de hoogte van een klacht of voorval) is bij de lopende 

procedure of de hierbij betrokken personen, is in het kader van de Wet op de Persoonsregistratie tot 

absolute geheimhouding verplicht. 

 

 



Nazorg 

BSO Abeltje zorgt ervoor dat in samenwerking met het slachtoffer wordt gezocht naar gepaste nazorg 

en/of een eerste aanzet te geven tot begeleiding. Indien er geen sprake is van strafbare feiten zal ook 

voor de beschuldigde naar gepaste nazorg en of een eerste aanzet tot begeleiding gegeven worden. 

Afhangende van de klacht wordt er aangifte gedaan bij de politie. 


