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De Noordwijkse Reddings Brigade is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen 
 

 

 

Toepassingsgebied: 
Alle afdelingen en disciplines binnen de Noordwijkse Reddingsbrigade 
Alle actieve leden van de Noordwijkse Reddingsbrigade 

 

Hulpmiddelen: 
https://www.nocnsf.nl/seksuele-intimidatie  
 

 
 

Veiligheid: 
Niet van toepassing 
 

 

Werkinstructie: 
Bij de Noordwijkse Reddingsbrigade heb je te maken met intimiteit. Bij veel activiteiten is er sprake van 

lichamelijk contact. Gedacht kan worden  aan het stoeien, in kleine ruimten vertoeven en het douchen in 

gemeenschappelijke ruimten.  

Het actief hanteren en uitdragen van de omgangsregels helpt om overschrijding van grenzen te voorkomen. 

1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de 
vereniging. 

2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. 

3. Ik val de ander niet lastig. 

4. Ik berokken de ander geen schade. 

5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie. 

6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. 

7. Ik negeer de ander niet. 

8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. 

9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee. 

10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan. 

11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. 

12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven 
of uiterlijk. 

13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan  vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag 
ik een ander om hulp. 

14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan 
houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur. 
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