Protocol ongewenst gedrag

Vals beschuldigd; wat nu?
"Eén beschuldigende opmerking, kost je zo vier jaar van je leven!"
Citaat onterecht aangeklaagde
Met de extra aandacht voor grensoverschrijdend gedrag is een beschuldiging van seksuele intimidatie
een reëel risico. De gevolgen van een melding op valse gronden zijn voor de beschuldigde enorm. De
onterecht aangeklaagde lijdt grote psychische schade, zijn/haar goede naam is aangetast. Deze
gevolgen zijn moeilijk te herstellen. Toch is het van belang om actie te ondernemen om de
beschadigde scout tegemoet te komen.
Rehabilitatie
Bij rehabilitatie geldt dat de naam van de onterecht beschuldigde moet worden gezuiverd. Mocht na
onderzoek blijken dat de melding op valse gronden is ingediend, dan kan het bevoegd bestuur
adviseren de onterecht beschuldigde een rehabilitatietraject aan te bieden. Een rehabilitatietraject
wordt in overleg met de onterecht beschuldigde samengesteld. Mogelijkheden zijn onder andere:
 het bestuur spreekt in een gesprek mondeling haar vertrouwen uit in de beschuldigde scout;
 het bestuur stuurt een brief naar de ouders waarin het vertrouwen in de beschuldigde scout
wordt uitgesproken;
 aangeklaagde stuurt een brief naar alle ouders;
 een teamgesprek waarin ervaringen van de onterecht beschuldigde en collega’s uitgewisseld
kunnen worden;
 een bijeenkomst voor de jeugdleden, al dan niet in aanwezigheid van de vals beschuldigde.
De vertrouwenspersoon van de onterecht beschuldigde kan ondersteuning bieden bij de rehabilitatie.
Door met diegene te praten over wat hij/zij beschouwt als genoegdoening en welke vorm van
rehabilitatie hij/zij zou wensen.
Verwerking
Vaak heeft de onterecht beschuldigde eerst behoefte om het gebeurde te verwerken, zelfstandig of
onder professionele begeleiding. Pas na de verwerking van zijn/haar ervaringen is de vals
beschuldigde toe aan rehabilitatie. De vertrouwenspersoon kan de onterecht aangeklaagde
ondersteunen bij het zoeken naar professionele hulp en verwijst hem/haar door naar bijvoorbeeld:
 Algemeen maatschappelijk werk;
 Slachtofferhulp;
 Korrelatie;
 GGZ.
Maatregelen tegen de melder
Bij een onterechte beschuldiging treft het bestuur maatregelen tegen diegene die de onterechte
melding heeft geuit. Enerzijds om recht te doen aan het beschuldigde scout, anderzijds om aan leden
van Scouting Nederland duidelijk te maken dat onterechte beschuldigingen niet worden getolereerd.
De maatregelen tegen de melder zijn afhankelijk van de zwaarte van de beschuldigingen en de
toegebrachte schade. Mogelijke maatregelen zijn:
 mondelinge excuses in besloten setting;
 schriftelijke excuses;
 mondelinge excuses in openbare bijeenkomst;
 schorsing;
 ontzetting uit het lidmaatschap.
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Aangeklaagde wordt klager
De aangeklaagde kan overwegen om tegen degene die een opzettelijke onterechte beschuldiging
jegens hem/haar heeft geuit een aanklacht wegens smaad in te dienen bij de politie.
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