PROTOCOLLEN
Scouting Baracuda Zeeverkenners wijst een vertrouwenspersoon aan. De vertrouwenspersoon wordt door de
groepsraad aangewezen. Naam en contactgegevens worden opgehangen in het gebouw.
Scouting Baracuda hanteert de protocollen die Scouting Nederland heeft opgesteld. Bestuur en stafleden
kennen de protocollen en bespreken deze met elkaar.
Hieronder staat de visie van Scouting Baracuda Zeeverkenners op de onderwerpen pesten en ongewenste
gedrag en een verwijzing naar de protocollen van scouting Nederland.

PESTEN
Pesten ligt in een groep helaas altijd op de loer. Een jeugdlid wordt gepest als het herhaaldelijk en langdurig te
maken heeft met negatieve handelingen van één of meerdere kinderen. Dat kan openlijk gebeuren, maar ook
in de vorm van het structureel iemand buiten de groep sluiten. Treiteren via internet is ook een veel
voorkomende pestvorm.
De Baracuda Zeeverkenners accepteert pesten niet. We weten dat de gevolgen van pesten vaak ernstig
kunnen zijn. Als er in een groep gepest wordt, betekent dit dat het klimaat in de groep niet veilig is. Aan ons de
de taak om altijd alert te zijn op pesten en in te grijpen als dat nodig is!
Scouting Nederland heeft een methodiek beschreven ‘No blame’ die wij hanteren. Meer informatie vindt u
hier: https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/veiligheid/sociale-veiligheid/pesten
Wat doen we?
Een lid uit het leidingteam gaat in gesprek met het gepeste jeugdlid. Doel van het gesprek is om uit te
vinden wat het effect van het pesten op de gepeste is. Wat zijn zijn gevoelens? Als een jeugdlid het
lastig vindt om hierover te praten, mag hij er ook een brief over schrijven of een tekening over maken.
We praten met de ouders van de pester. We willen het pesten namelijk samen aanpakken. We bespreken
waarom hun kind iemand anders zou pesten. We willen er samen achter komen wat de oorzaak van het
pesten is en dat we de pester gevoelig willen maken voor wat hij anderen aandoet.
We praten met de ouders van gepeste kinderen en overleggen hoe het pesten aangepakt kan worden. Op
welke manier kunnen de ouders het kind hierbij helpen?
We betrekken de leden erbij, zeker als ze al wat ouder zijn. Misschien hebben ze zelf wel hele goede suggesties
voor oplossingen!

ONGEWENSTE GEDRAG
Scouting Nederland heeft een protocol vastgesteld en dit protocol wordt door de vereniging gevolgd.
Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand
associeert deze woorden met ongewenst gedrag. Maar naast alle vrolijke en leuke momenten kunnen
scoutinggroepen helaas ook wel eens te maken krijgen met (het vermoeden van) ongewenst gedrag. Het
protocol beschrijft de manier waarop we bij Scouting Nederland moeten omgaan met ongewenst gedrag van
leden en jeugdleden. Onder ongewenst gedrag, ook wel grensoverschrijdend gedrag genoemd, verstaan we
hier alle vormen van geweld, of het vermoeden ervan. Denk onder meer aan seksueel misbruik en het gebruik
van andere vormen van lichamelijk en psychisch geweld. Het protocol is ook van toepassing als er slechts
sprake is van “een vermoeden van” ongewenst gedrag. Het heeft betrekking op het gedrag tussen
leidinggevenden en (jeugd)leden en op (jeugd)leden onderling.

Daarnaast hebben we afspraken hoe we met elkaar omgaan vast gelegd in de omgangsregels. We geven het
goede voorbeeld en bespreken de omgangsregels regelmatig met elkaar en de jeugdleden. Daarnaast maken
we moeilijke onderwerpen bespreekbaar. Scouting Baracuda wil een veilige groep zijn waar iedereen zich
welkom voelt.
Meer informatie kunt u hier vinden: https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-aorganisatie/veiligheid/calamiteiten/5-protocol-ongewenst-gedrag

