
Meldprotocol seksueel grensoverschrijdend gedrag 
Seksueel grensoverschrijdend gedrag in relatie tot minderjarigen is een zwaar vergrijp, dat voor alle 
betrokkenen ingrijpende gevolgen kan hebben. Landschapsbeheer Friesland heeft daarom dit 
Meldprotocol ontwikkeld, dat in werking treedt zodra iemand seksueel grensoverschrijdend gedrag 
signaleert, of een vermoeden heeft dat dit gedrag plaatsvindt. Het is bedoeld om een zorgvuldige 
behandeling van de melding te garanderen, rekening houdend met de belangen van de melder, het 
slachtoffer, de beschuldigde en overige betrokkenen.  
 

Definitie seksueel grensoverschrijdend gedrag 
Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke 
zin, hetzij opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of 
gedwongen wordt ervaren. Dit geldt met name als er sprake is van ongelijke machtsverhoudingen 
(volwassene-kind, leerkracht-leerling, begeleider-pupil, e.d.).   

 
1. Dit protocol treedt in werking als er sprake is van seksueel grensoverschrijdende gedrag tussen 

volwassenen en minderjarigen, en tussen minderjarigen onderling. 
2. Als een medewerker seksueel grensoverschrijdend gedrag constateert, of een vermoeden heeft 

dat het plaatsvindt, is deze verplicht dit te melden bij de coördinator. Eventueel kan eerst de 
vertrouwenspersoon geraadpleegd worden. 

3. Deze meldplicht overstijgt alle andere belangen die er zijn, zelfs een eventuele wens tot 
geheimhouding van het slachtoffer. 

4. In acute situaties, waarin de veiligheid van het slachtoffer in het geding is, is het volgende 
belangrijk: 

 Het in veiligheid brengen van het slachtoffer, bij het slachtoffer blijven; 

 112 bellen als de situatie bedreigend is; 

 Alles zoveel mogelijk onaangeroerd laten, in verband met eventueel sporenonderzoek; 

 Het incident zo gauw mogelijk melden bij de coördinator. 
5. Na een melding wordt een onderzoek gestart, waarin zorgvuldigheid en objectiviteit voorop 

staan. De coördinator begeleidt het onderzoek vanaf de melding en onderhoudt de contacten 
met alle betrokkenen. 

6. Waar het onderzoek uit bestaat, is afhankelijk van de aard en ernst van het gemelde incident. 
Mogelijke onderdelen zijn: 

 Opvang van het slachtoffer; 

 Gesprekken met melder, slachtoffer, ouders, beschuldigde; 

 Advisering door deskundigen (politie, psycholoog, e.d.); 

 Instellen calamiteitenteam; 

 Aangifte bij de politie; 

 (Voorlopige) maatregelen t.a.v. de beschuldigde; 

 Informeren van overige betrokkenen; 

 Verlenen en/of regelen van nazorg. 
7. Een melding is nog geen beschuldiging! Het is niet aan de melder om aan waarheidsvinding te 

doen of om actie te ondernemen richten de overige betrokkenen. Eigenhandig optreden kan een 
eventueel juridisch traject verstoren en is daarom niet toegestaan. 

8. Gedurende het onderzoek geldt een zwijgplicht voor alle betrokkenen ten opzichte van derden. 
Dit is essentieel in verband met de zorgvuldigheid van het onderzoek en om een eventuele 
strafrechtelijke procedure niet te belemmeren. Betrokkenen mogen zich wel wenden tot een 
vertrouwenspersoon, als ze daar behoefte aan hebben. 

 


