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Leidschendam, 21 januari 2007 
Onderwerp :  ongewenst gedrag binnen ZKKNL 
 

 
 
(gewijzigd) 
 
 
In de eerste twee maanden als voorzitter van Zeekadetkorps Nederland ben ik twee keer 
geconfronteerd met ongewenst gedrag binnen ons korps. Hoewel er absoluut geen relatie is 
tussen de twee gevallen en ik geen enkele aanleiding heb om een structureel probleem te 
vermoeden, wil ik toch uw speciale aandacht voor het aspect ongewenst gedrag vragen. Dit 
omdat er twee elementen in onze vereniging zijn die de kwetsbaarheid van onze jeugdleden 
vergroten. Allereerst het emotionele aspect waarmee jeugdleden in een vertrouwensomgeving, 
die we in onze korpsen nastreven, hun gevoelens kunnen uiten. Het juist reageren op deze 
uitingen vergt van de leidinggevenden kennis en vaardigheid om daar correct mee om te 
gaan. Daarnaast kent onze organisatie een hiërarchische structuur waarmee het gevaar 
bestaat dat er een hogere drempel is voor de jongere kadetten om ongewenst gedrag aan 
de orde te stellen of te melden. Uiteraard is het van belang dat bij ontdekken van ongewenst 
gedrag de juiste maatregelen worden genomen, zoals ook in de bedoelde gevallen gebeurd 
is. Belangrijker vind ik het echter dat aandacht wordt besteed aan het voorkomen van 
ongewenst gedrag. Van de zijde van het HB zal dit worden opgepakt door het onderwerp 
“ongewenst gedrag” op te nemen in officiers- en onderofficiersopleidingen, door het in 
commandantenvergaderingen aan de orde te stellen en het verzorgen van kaderbriefingen 
bij grote evenementen zoals het zomerkamp. Ik verzoek u op plaatselijk niveau aan dit 
onderwerp blijvend aandacht te (doen) schenken. Onze korpsaalmoezenier is op landelijk 
niveau beschikbaar als vertrouwenspersoon, maar ik adviseer u ook op plaatselijk niveau 
een vertrouwenspersoon te benoemen, die buiten hiërarchische structuur kan functioneren. 
Ten slotte verzoek ik u zeker te stellen dat de procedures voor te optreden bij ongewenst 
gedrag voldoende zijn uitgewerkt en bekend gesteld. Naast de aanwijzingen in het 
huishoudelijk reglement kan ook het protocol dat door Scouting Nederland is opgesteld 
(als bijlage bij deze brief gevoegd) als leidraad dienen. Ik hoop en verwacht dat we met deze 
benadering er in slagen een nog veiliger omgeving voor onze zeekadetten te scheppen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 

J G A Brandt, sbn b.d. 
Voorzitter Zeekadetkorps Nederland 
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