
Stappenplan Incident

 Incident

Klacht over lid Klacht over lid Klacht over lid
Klacht over

kaderlid
Klacht over landelijk

bestuurslid
Klacht over lid

of kaderlid

Ontevredenheid 
Ongewenst gedrag

Ontevredenheid 
Ongewenst gedrag

Overtreding gedragscode 
Grensoverschrijdend gedrag 

Overtreding alcohol- en
drugsbeleid

Overtreding gedragscode
Grensoverschrijdend gedrag

Onjuist handelen vanuit functie

Ontevredenheid 
Ongewenst gedrag

Overtreding gedragscode
Grensoverschrijdend gedrag

Onjuist handelen vanuit functie

Ontevredenheid 
Ongewenst gedrag

Overtreding gedragscode
Grensoverschrijdend gedrag

Onjuist handelen vanuit functie

Melden bij
commissie

Melden bij
afdelingsvoorzitter of

afdelingsbestuur

Melden bij
landelijk bestuur

Melden bij
landelijk bestuur

Melden bij Raad
van Advies 

Melden bij
vertrouwenspersoon 

Commissievoorzitter gaat in
gesprek met melder en

betrokkene(n).

Afdelingsvoorzitter/
afdelingsbestuur gaat in gesprek

met melder en betrokkene(n) 

Landelijk bestuur gaat in
gesprek met melder en

betrokkene(n).

Landelijk bestuur gaat in
gesprek met melder en

betrokkene(n).

Raad van Advies gaat in
gesprek met melder en

betrokkene(n).

Vertrouwenspersoon gaat in
gesprek met melder en zoekt

samen met jou naar een
gepaste oplossing.

Indien de melder geen gesprek
wil of er komt geen gepaste
oplossing uit het gesprek:

Indien de melder geen gesprek
wil of er komt geen gepaste
oplossing uit het gesprek:

Indien de melder geen gesprek
wil of er komt geen gepaste
oplossing uit het gesprek:

Indien de melder geen gesprek
wil of er komt geen gepaste
oplossing uit het gesprek:

Indien de melder geen gesprek
wil of er komt geen gepaste
oplossing uit het gesprek:

Indien de melder in gevaar is wordt
de informatie met iemand anders

gedeeld, zo niet blijft alle informatie
alleen bij de vertrouwenspersoon. 

Het landelijk bestuur gaat het
incident verder behandelen.

Het landelijk bestuur gaat het
incident verder behandelen.

Het landelijk bestuur brengt de
melder en betrokkene(n) op de

hoogte van het genomen besluit. 

Het landelijk bestuur brengt de
melder en betrokkene(n) op de

hoogte van het genomen besluit. 

De Raad van Advies brengt de melder
en het landelijk bestuur(slid) op de
hoogte van het genomen besluit. 

De vertrouwenspersoon kan met
jou kijken naar een gepaste
oplossing, maar kan verder
geen maatregelen nemen.

Oplossing/ consequentie kan
bestaan uit een waarschuwing,

schorsing of ontzetting.

Oplossing/ consequentie kan
bestaan uit een waarschuwing,

schorsing of ontzetting.

Oplossing/ consequentie kan
bestaan uit een waarschuwing,

schorsing of ontzetting.

Oplossing/ consequentie kan
bestaan uit een waarschuwing,

schorsing of ontzetting.

Oplossing/ consequentie kan
bestaan uit een waarschuwing,

schorsing of voorstel tot
ontzetting.

Commissievoorzitter benadert
landelijk bestuurslid.

Afdelingsvoorzitter benadert
landelijk bestuurslid.

Het landelijk bestuur gaat het
incident verder behandelen.

Landelijk bestuur beslist welke
gepaste oplossing of consequentie

er voor de situatie komt.

Raad van Advies beslist welke
gepaste oplossing of consequentie

er voor de situatie komt.

De vertrouwenspersoon kan met jou
kijken naar een gepaste oplossing,

maar kan verder helaas geen
maatregelen nemen.

Probeer (als dat kan) bij
een incident eerst zelf in
gesprek te gaan met de
persoon. In het geval dat
niet lukt of onvoldoende

helpt, loop dit schema af. 

Indien de betrokkene zich
in een van de genomen

besluiten niet kan vinden
kan diegene in beroep

gaan bij de Commissie van
Beroep.


