
Meldprotocol: Signaleringstaak en meldplicht 
 
WAT TE DOEN BIJ (EEN VERMOEDEN VAN) ONGEWENSTE INTIMITEITEN EN/OF 

SEKSUEEL MISBRUIK 
  

1. SIGNALEREN 
Iedereen binnen Jong Nederland kan seksueel misbruik signaleren. Om signalen op te pikken is het 

van belang te weten welke signalen kunnen leiden tot vermoedens van seksueel misbruik. Als er 

situaties voordoen waar je geen goed gevoel over hebt en je maakt je zorgen, maak dit dan 
bespreekbaar. Hier zijn een aantal tips voor het omgaan met signalen: 

- Zet de signalen op een rij en bekijk ze objectief; 
- Volg je eigen gevoel; 

- Zoek niet naar bewijzen; 

- Trek geen overhaaste conclusies, maar laat het er ook niet te snel bij zitten; 
- Neem contact op met het bestuur of de vertrouwenspersoon 

- HANDEL NOOIT ALLEEN! 
 

Spontane onthulling 

Het kan ook zijn dat een jeugdlid je spontaan vertelt over het misbruik of dat een ouder zijn zorgen 
naar je uitspreekt. Luister dan naar het verhaal en stel zo weinig mogelijk vragen. Het stellen van 

vragen kan er namelijk bij kinderen voor zorgen dat hun herinnering vervormd wordt, waardoor een 
eventueel later onderzoek door de politie minder betrouwbaar wordt. Verwijs ouders en/of kind door 

naar de vertrouwenspersoon en vertel dat je ook zelf de vertrouwenspersoon inlicht. Neem nooit zelf 
contact op met de vermoedelijke pleger. De beste manier om het misbruik te stoppen en aan te 

pakken, is een objectief en een officieel onderzoek. 

 
Betrapping op heterdaad 

Wanneer je zelf iemand op heterdaad betrapt, blijf dan rustig en laat het slachtoffer niet alleen. De 
veiligheid van het kind staat voorop. Als de situatie bedreigend is, bel dan 112 zodat de politie kan 

ingrijpen. Laat de toestand zoveel mogelijk onaangeroerd in verband met een eventueel 

sporenonderzoek. Stel ook hier zo weinig mogelijk vragen, maar stel het kind op zijn/haar gemak. Bel 
de zedenpolitie, meld waarover het gaat en vraag om instructies. Licht dan later de 

vertrouwenspersoon en het bestuur in. 
 

2. MELDPLICHT 
Iedereen die seksueel misbruik vermoedt, of erover hoort, is verplicht dit te melden bij het bestuur 

en/of de vertrouwenspersoon. De meldplicht overstijgt alle andere belangen die in het geding zouden 

kunnen zijn, zoals de wens tot geheimhouding bij het slachtoffer. Je kunt het slachtoffer geen 
geheimhouding beloven. Wanneer je twijfelt over de ernst of het terecht zijn van een vermoeden, kun 

je overleggen met de vertrouwenspersoon. Je kunt ook met je vragen of voor advies altijd terecht bij 
het AMK (Advies en Meldpunt Kindermishandeling). Dit kan anoniem. Een melding is nog geen 

beschuldiging! Na een melding wordt zorgvuldig en objectief onderzocht wat er aan de hand is. Er is 

oog voor zowel de privacy en belangen van het vermoedelijke slachtoffer als die van de beschuldigde. 
Het bestuur is verantwoordelijk om tot verder handelen over te gaan. Hiervoor heeft Jong Nederland 

een stappenplan ontwikkelt. 
  

Voorlopige zwijgplicht na een melding 
Naast de meldplicht geldt een voorlopige zwijgplicht voor het bestuur, de melder en de leiders binnen 

Jong Nederland ten opzichte van derden. Natuurlijk kunnen de betrokkenen zich wel uiten bij de 

vertrouwenspersoon. Een voorlopige zwijgplicht is nodig zodat er niet meer personen bij een zaak 
worden betrokken dan noodzakelijk is. Er moet worden voorkomen dat geruchten ontstaan en iemand 

al bij voorbaat als 'schuldig' wordt bestempeld. De zwijgplicht is ook belangrijk om te zorgen dat een 
eventuele strafrechtelijke procedure niet wordt belemmerd. 
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