KLACHTENPROCEDURE THEATERSCHOOL UTRECHT
Artikel 1 Begripsbepaling
1.1 Seksuele intimidatie
Handelingen, gedragingen en/of uitlatingen in de seksuele sfeer waarmee iemand ongewenst
wordt benaderd.
1.2 Vertrouwenspersoon
De door het bestuur aangewezen persoon die als eerste aanspreekpunt functioneert bij
vermoedens van of klachten met betrekking tot seksuele intimidatie en tevens belast is met
het onderzoek van klachten dienaangaande.
1.3 Klachtencommissie
Een door het bestuur ingestelde commissie die is belast met de formele afhandeling van
klachten met betrekking tot seksuele intimidatie.
1.4 Klager
Leerlingen / cursisten, de ouders / verzorgers van een minderjarige leerling, personeelsleden,
stagiaires of vrijwilligers, die van mening zijn geconfronteerd te zijn met seksuele intimidatie
en hieromtrent een klacht hebben ingediend bij de vertrouwenspersoon, de klachtencommissie of de
directie.
1.5 Beklaagde
Een personeelslid, een stagiaire, een vrijwilliger, een leerling, cursist of iemand die anderszins
deel uitmaakt van de instelling, tegen wie een klacht met betrekking tot seksuele intimidatie is
ingediend.
1.6 daar waar in deze regeling ‘zij’ vermeld staat, dient ook ‘hij’ te worden gelezen.

Artikel 2
Artikel 2 Benoeming vertrouwenspersoon
2.1 De vertrouwenspersoon wordt benoemd door het bestuur voor een termijn van vier jaar.
Zij kan worden herbenoemd.
2.2 Personeelsleden van de instelling vervullen de functie van vertrouwenspersoon. Bij voorkeur
wordt er een vrouw en desgewenst daarnaast een man voor deze functie gevraagd.

Artikel 3 Taak vertrouwenspersoon
3.1 De vertrouwenspersoon functioneert als eerste aanspreekpunt bij vermoedens of klachten
met betrekking tot seksuele intimidatie.
3.2 In het geval dat een minderjarige leerling als klager optreedt worden de ouders/verzorgers
hiervan met medeweten van de klager door de vertrouwenspersoon in kennis gesteld.
3.3 De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk en/of
gewenst, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg.
3.4 De vertrouwenspersoon kan, voor zover het haar goeddunkt en met medeweten van de
klager, de beklaagde in kennis stellen van de klacht.
3.5 De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling (te organiseren) een oplossing
kan worden bereikt.
3.6. De vertrouwenspersoon heeft tevens tot taak het signaleren van knelpunten op het
gebied van seksuele intimidatie binnen de instelling en het geven van adviezen
dienaangaande.

