
Doel van het protocol
De M.B.V. Mebiose wil een veilige en open omgeving creëren voor al haar leden. Dit protocol zal de
rol van de vereniging beschrijven in het creëren en in stand houden van deze omgeving. Het doel is
het zorg dragen voor mensen die grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt, niet het
vervolgen van aangewezen betrokkenen of het creëren van een vijandige sfeer! Onder het kopje
‘Beschikbare hulp’ zijn verschillende hulpbronnen te vinden waar je terecht kunt zonder het bestuur
in te lichten.

Disclaimer
Als de M.B.V. Mebiose zullen we altijd serieus nemen wat de melder ons vertelt. De vereniging is
echter geen bemiddelaar en mag eventuele betrokkenen niet voorbarig vervolgen. We zullen ons
inzetten om ondersteuning te bieden aan leden die grensoverschrijdend gedrag hebben
meegemaakt. Dit zullen we doen door, indien nodig, de melder of (wanneer bekend) het slachtoffer
in contact te brengen met de juiste hulp en discreet met de melding om te gaan.

Wanneer een vertrouwenscontactpersoon van de vereniging een melding ontvangt, zal de inhoud
hiervan niet gedeeld worden met het bestuur, tenzij dit door de melder zelf gevraagd wordt. De later
genoemde aanpak vanuit het bestuur zijn dus alleen van toepassing wanneer de melder zelf besluit
het bestuur te informeren.

Begripsbepalingen
Om verwarring over de definities van de gebruikte termen te voorkomen, definiëren we hier
onderstaande begrippen.

Grensoverschrijdend gedrag
Van grensoverschrijdend gedrag is sprake zodra iemand gedrag vertoont dat een ander als

ongewenst ervaart. Voor de uitgebreide uitleg, zie onderstaand kopje ‘Grensoverschrijdend gedrag’.

Intimidatie
Gedrag dat tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast

en/of  een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving creëert.

Seksuele intimidatie
Van seksuele intimidatie is sprake bij iedere ongewenste seksuele toenadering. Deze

toenadering kan als gevolg of doel hebben dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast, in
het bijzonder (maar niet uitsluitend) wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende,
vernederende en/of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.

Melder
De persoon die een melding maakt over grensoverschrijdend gedrag of (seksuele)

intimidatie. Dit hoeft niet het slachtoffer zelf te zijn.

Slachtoffer
De persoon jegens wie het grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden.

Bemiddelaar
Ook wel tussenpersoon. Een bemiddelaar gaat tussen twee partijen in staan om zo tot een

oplossing van de kwestie te komen. Deze partijen zijn het ‘slachtoffer’ en/of ‘melder’ en de
benoemde ‘betrokkene(n)’ om zo tot een oplossing van de kwestie te komen.

Vervolgen



De stappen die de vereniging onderneemt indien een lid als aangewezen betrokkene schuldig
bevonden is, mogelijk in de vorm van ontzegging tot activiteiten of een schorsing. Beslissingen
hierover zullen door het bestuur gemaakt worden, conform het huishoudelijk reglement.

Grensoverschrijdend gedrag
Het is belangrijk om te weten dat ongewenst seksueel gedrag altijd grensoverschrijdend is. Dit geldt
al voor een aanraking, zoen of opmerking. Het kan variëren van iemand die te dicht bij je komt staan
tot aanranding of verkrachting. Belangrijk hierbij is dat het gaat om je eigen beleving: als jij het
gedrag ongewenst vindt, is het grensoverschrijdend gedrag.

Soms is het heel duidelijk dat er sprake is van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, bijvoorbeeld als
iemand je dwingt tot seksuele handelingen, terwijl je dat niet wilt. Het kan ook minder duidelijk zijn,
bijvoorbeeld als iemand met je flirt. In beide gevallen heb je het recht om je grens aan te geven.

Het hoeft natuurlijk niet opzettelijk te gebeuren. Soms gaat iemand onbedoeld over de grens van een
ander heen met goede bedoelingen of iemand denkt dat jij hetzelfde wil. Probeer daarom duidelijk je
grens aan te geven. Vaak denken slachtoffers dat het hun eigen schuld is, soms omdat ze hun grenzen
niet hebben durven aan te geven. Dat is niet zo! Niemand heeft het recht om over je grens heen te
gaan, ook niet in een relatie, niet als je de vorige keer wel ‘ja’ zei, niet als je er aantrekkelijk uitzag of
je het gevoel had dat je geen nee kon zeggen of een drankje op zijn of haar kosten hebt gedronken.
Als slachtoffer heb je nooit schuld.

Aanpak bij melding van grensoverschrijdend gedrag
Wanneer het bestuur van de M.B.V. Mebiose een melding ontvangt betreffende grensoverschrijdend
gedrag, zal per melding bekeken worden hoe er exact gehandeld moet worden. De volgende drie
stappen zullen de hoofdlijn van onze aanpak vormen.

1. Het bestuur van de M.B.V. Mebiose zal de ontvangen melding altijd serieus nemen.
2. De melder of, indien bekend, het slachtoffer zal op de hoogte worden gebracht van

bestaande partijen waar deze professioneel geholpen kan worden.
3. Indien het nodig geacht wordt als de M.B.V. Mebiose actie te ondernemen om de veilige,

open omgeving binnen de vereniging te waarborgen, zal de vereniging dit doen. Dit zal in
overleg met de nodige betrokken partijen gedaan worden.

N.B. In alle gevallen zal discretie gewaarborgd blijven naar behoeven van de betrokken partijen.

Beschikbare hulp
Mocht je grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren en je hierbij onprettig, gespannen of angstig
voelen, zijn er verschillende partijen die hulp kunnen bieden.

Vertrouwenscontactpersonen
De M.B.V. Mebiose heeft twee vertrouwenscontactpersonen, die goed op de hoogte zijn van

de verschillende mogelijkheden tot hulp binnen en buiten de faculteit Geneeskunde. De
vertrouwenscontactpersonen staan altijd paraat om een luisterend oor te bieden, ook als je alleen je
hart wilt luchten. Mocht je advies willen over waar je terecht kunt met de dingen waarmee je zit,
kunnen zij met je meekijken waar je het best om hulp kunt vragen. Op dit moment zijn de
vertrouwenscontactpersonen Bastiaan (bastiaan.vcp@gmail.com) en Soumaya
(soumaya.vcp@gmail.com).

Vertrouwenspersonen UU
Vanuit de Universiteit Utrecht zijn verschillende vertrouwenspersonen in dienst. Wanneer

het gaat om ongewenst gedrag zijn er twee vertrouwenspersonen aangesteld, die te bereiken zijn via
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vertrouwenspersonen-ongewenstgedrag@uu.nl. Voor meer informatie zie
https://students.uu.nl/praktische-zaken/regelingen-en-procedures/klachten-bezwaar-en-beroep/ong
ewenst-gedrag.

Slachtofferhulp
Bij Slachtofferhulp kun je terecht voor emotionele steun, ondersteuning in het strafproces en

hulp bij het krijgen van schadevergoeding. Slachtofferhulp biedt hulp bij het omgaan met emoties en
verminderen van stress en klachten ten gevolge van een heftige gebeurtenis. Zie
https://www.slachtofferhulp.nl/ voor meer informatie. Mocht je aangifte willen doen, is op deze site
meer informatie te vinden over hoe je je kunt voorbereiden.
Centrum seksueel geweld

Vanuit Centrum seksueel geweld wordt hulp aangeboden aan iedereen die een ongewenste
seksuele ervaring heeft meegemaakt. Op de site (https://centrumseksueelgeweld.nl/) kun je veel
informatie vinden over verschillende vormen van hulp die nodig kunnen zijn. Ook kun je met ze
bellen of chatten, zo kunnen ze je helpen de juiste professionele hulp te vinden.
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