Inleiding
Als vereniging heeft Scouting Jutters Willemsoord te maken met omgangsvormen tussen
leden, menselijk gedrag in al zijn voorkomen en met alle facetten van de opvoeging en het
opgroeien van haar jeugdleden in het algemeen.
Ook pesten kan voorkomen binnen onze vereniging. Vanwege de grote impact van pesten
voor betrokkenen willen wij als Scouting Jutters Willemsoord een duidelijke lijn uitzetten om
op gelijke manier om te gaan met pesterijen.
Het doel van dit protocol is om duidelijk te maken wat wij onder pesten en/of plagen verstaan
en wat wij hier mee moeten doen.

Wat verstaan wij onder pesten?
De dikke van dalen geeft als uitleg voor ‘pesten’:
- pes·ten (pestte, heeft gepest)1treiteren
Het woord treiteren geeft hierna als uitleg:
- trei·te·ren (treiterde, heeft getreiterd)1plagen, pesten
Uit deze definities valt af te leiden dat het verschil tussen pesten en plagen soms moeilijk
vast te stellen is, terwijl op basis van diverse bronnen, toch een duidelijk onderscheid kan
worden gemaakt tussen plagen en pesten.
Plagen: heeft vaak een goedaardig karakter, waarbij beide partijen kunnen lachen om de
situatie. Bij plagen zijn beide partijen (vrijwel) aan elkaar gelijk en is de situatie één op één
Pesten: Is het gedrag waarbij één persoon herhaaldelijk en gedurende langere tijd door één
of meerdere bejegend wordt op manieren die kunnen leiden tot fysiek, verbaal of
psychologisch schade.
In onderstaand overzich zijn kenmerken opgenomen die volgens Scouting Jutters
Willemsoord een goed beeld geven van het verschil tussen plagen en pesten.
Plagen
Is ontschuldig en gebeurt onbezonnen en
spontaan. Gaat soms gepaard met humor.
Is van korte duur, of gebeurt slechts tijdelijk.
Speelt zich af tussen ‘gelijken’.

Is meestal te verdragen, maar kan ook
kwetsend of agressief zijn.
Is meestal één tegen één.
Wie, wie plaagt ligt niet vast. De partijen
wisselen keer op keer

Pesten
Gebeurt berekenend (men weet meestal
vooraf, wie, hoe en waneer men gaat
pesten). Men wil bewust iemand kwetsen.
Is duurzaam: het gebeurt herhaaldelijk,
systematisch en langdurig. (Stopt niet
vanzelf of na korte tijd.)
Ongelijke strijd; de onmachtgevoelens van
het slachtoffer staan tegenover de
machtgevoelens van de pester
De pestkop heeft geen positieve
bedoelingen, wil pijn doen, vernielen of
kwetsen.
Meestal een groep (pester en meelopers),
tegenover één geïsoleerd slachtoffer
Er bestaat de neiging tot een vaste structuur.
De pesters zijn meestal dezelfden, net zoals
de slachtoffers.

Over pesters, gepesten en meelopers
Als er in een groep gepest wordt, kunnen er altijd drie verschillende rollen worden
onderscheiden: De Pester(s), De Meelopers en De Gepeste.
De Pester
Een pester is vaak een populair maar niet geliefd iemand. Pesters willen graag populair zijn
en bij de groep horen. Bijvoorbeeld omdat ze zelf erg onzeker zijn. Ze denken dit het beste te
kunnen bereiken door te laten zien hoe geweldig zij zichzelf vinden door over een ander de
baas te spelen. Geliefd zijn pesters vaak niet omdat ze al snel agressief overkomen.
Eigenlijk is de hele groep wel ietwat bang voor de pester.
De Meeloper
Geen pesters zonder publiek. Meelopers zijn de toeschouwers en durven meestal niet tegen
de pester in te gaan, bang dat zij dan zelf ook slachtoffer worden. Soms doen meelopers
mee met het pesten, ze lachen bijvoorbeeld om een grapje mee.
In een groep waar gepest wordt heerst vaak een onaangename, bedreigende sfeer. Daar
lijden de meelopers ook onder. Bovendien voelen zij zich vaak schuldig omdat ze zien wat er
gebeurt maar niet kunnen of durven in te grijpen.
Het Slachtoffer
Is diegene die buiten zijn/haar schuld om, doelwit is van pesten. Waardoor hij/zij een angstig,
onzeker en negatief zelfbeeld kan ontwikkelen. Het slachtoffer durft vaak niet voor zichzelf
op te komen of het pestgedrag bespreekbaar te maken. Het kan ook zijn dat een slachtoffer
wel angstig is maar dit uit in negatief gedrag. Een slachtoffer heeft hoe dan ook hulp nodig,
pesten kan lichamelijke en geestelijke schade aan brengen.

Hoe gaat Scouting Jutters Willemsoord om met Pesten
Meldingen van pesterijen kunnen komen van leidinggevenden, ouders van jeugdleden of
jeugdleden zelf.
Zodra een melding wordt onvangen door (meestal) de speltakleiding, wordt de melding
gecommuniceerd naar de betrokkenen:
- Alle leidinggevende van de betreffende speltak
- De groepsbegeleider
Mocht er een melding binnen komen van ouders, vertel je als teamleider aan de ouders dat
je hiermee aan de slag gaat.
De de leiding van het desbetreffende speltak en de groepsbegeleider zal hierna gaan
beslissen of zij het stappenplan van ons protocol zullen gaan opstarten.

Zo gauw je het protocol opstart, schrijf je alles op en laat je waar nodig, tekenen door
de ouders, van zowel de pester als het slachtoffer.
Hieronder zullen de stappen die wij als Scouting Jutters Willemsoord nemen tegen
pestgedrag beschreven staan.
Wij als Scouting Jutters Willemsoord hebben als doel om plezier in het scoutingspel te
beleven.
Wij hopen daarom dat een ieder zich zal inzetten dit protocol zo min mogelijk nodig te laten
zijn. Pesten gaat hoe dat ook ten kosten van het plezier binnen onze vereniging.

Stap 1.
- Er wordt een gesprek gehouden met de kinderen van je speltak.
- Hierbij kan je gebruik maken van het positieve in je groep en laat je ze regels en
afspraken opstellen.
- Er gaat een algemene mail naar alle ouders van jouw speltak toe. Hierin beschrijf je
wat je samen met de kinderen hebt besproken en dat hier consequenties aan kunnen
zitten.
- Je betrekt de groepsbegeleider in het mailverkeer met de ouders en houdt deze ook
op de hoogte over de gang van zaken.
Stap 2.
- Je gaat in gesprek met de betrokkenen dus slachtoffer, teamleider, groepsbegeleider
en pester, teamleider en groepsbegeleider.
- Je zet alles op papier wat je hebt besproken en stuurt dit naar de ouders van het
slachtoffer en de pester.
Stap 3.
- De teamleider en groepsbegeleider gaan in gepsrek met de ouders en de pester.
- De teamleider en groepsbegeleider gaan in gesprek met de ouders en het slachtoffer
(dit geldt alleen vanaf de scoutsleeftijd. Bij bevers en welpen voer je het gesprek
alleen met de ouders)
- Je verteld de ouders en de pester duidelijk wat de volgende stappen van ons protocol
zijn en dat als het pestgedrag door gaat hier consequenties aanvast zitten.
Stap 4.
- Blijkt het pesten aanhoudelijk door te gaan bel je de ouders van het kind en vertel je
dat deze is geschorst en hem/haar per direct mogen komen ophalen. Dat zij binnen 7
dagen een brief krijgen waarin staat hoe lang de schorsing zal zijn.
- Als teamleider ga je in overleg met de groepsbegeleider en geef je aan hoeveel
weken de schorsing zal gaan duren.
- Het bestuur stelt een brief op waarin staat hoe lang de schorsing is, en dat de ouders
bezwaar mogen maken bij de geschillencommisie van Scouting Nederland
Stap 5.
- Je herhaalt stap 4.
- Vertelt de ouders dat je de situatie als teamleider uit handen geeft aan Scouting
Nederland en dat verder contact tussen ouders via de groepsbegeleider gaat.
Stap 6.
- Scouting Nederland handelt het verder af, het lid zal geroyeerd worden.
Bij herhaling zal de speltakleiding maatregelen nemen die in sterkte zal toenemen. Herhaling
moet daarbij niet alleen worden gezien als het doorgaan van het pesten van het
oorspronkelijke slachtoffer, maar ook het (beginnen met) pesten van anderen.

