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W.V.V. Constantia, beleid ongewenst gedrag en normen en waarden. 
Versie: 1.0 

Datum: 28 augustus 2017 

Vaststelling door hoofdbestuur: 28 augustus 2017 

Inleiding 
Sporten doe je voor je plezier. Onze vereniging wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden 

te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, 

ongeacht ieders voetbalcapaciteiten en achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en 

sportieve vereniging zijn, die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden 

herkend wordt als een aantrekkelijke club.  

Aangezien het gedrag binnen onze vereniging ook beïnvloedt wordt door de normen en 

waarden die gehanteerd worden buiten de vereniging is het belangrijk om daar rekening mee 

te houden bij de uitvoering. Invloeden vanuit het gezin/de opvoeding, het onderwijs, andere 

verenigingen, evenementen, social media, gemeentelijke aanpak vanuit het sociale domein, 

hebben grote impact. Daarom is het belangrijk om die bredere context te onderkennen en te 

kennen en daarmee contact te houden en/of af te stemmen met die andere organisaties. Dit 

zal bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid binnen het dorp en daarmee bijdragen 

aan een positief klimaat binnen de vereniging. 

Aanleiding 
In de afgelopen jaren zijn er verschillende incidenten in de sport, het vrijwilligerswerk 

(kindervakantiekampen) en de kinderopvang in het nieuws geweest. Hieruit blijkt dat bijv. 

Seksuele Intimidatie een maatschappelijk probleem is en dat we met elkaar moeten 

optrekken om het te voorkomen. Een aantal gemeenten zijn de laatste tijd zeer actief om in 

alle sectoren, waaronder de sport, een preventief beleid tegen Seksuele Intimidatie op te 

zetten en te ondersteunen. Ook andere thema’s zoals pesten, discriminatie en het gebruik 

van geweld krijgen steeds meer aandacht. 

Alle reden dus om aanvullende maatregelen te nemen om Grensoverschrijdend Gedrag 

zoveel mogelijk te voorkomen. Bij het opstellen van dit beleid is gebruik gemaakt van de 

‘Toolkit Beleid Seksuele Intimidatie voor verenigingen, Een uitgave van de sportbonden en 

NOC*NSF – mei 2015’ en wordt nadrukkelijk aangesloten bij de werkwijze van de KNVB en 

het NOC/NSF. ( https://www.nocnsf.nl/stream/toolkit-seksuele-intimidatie ) 

Wanroij 

Sportpark de Kwik 

Website : www.constantiawanroij.nl 

E-mail: secretariaat@constantiawanroij.nl 

Rabobank NL05 RABO 0156 2085 71 

Kamer van Koophandel: 40215772 

 

https://www.nocnsf.nl/stream/toolkit-seksuele-intimidatie
http://www.constantiawanroij.nl/
mailto:secretariaat@constantiawanroij.nl
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Er is een stappenplan ontwikkeld om sportverenigingen te ondersteunen in het creëren van 
een sociaal veilige sportomgeving:  
Stap 1 Zet het onderwerp op de agenda  
Stap 2 Maak een risicoanalyse  
Stap 3 Stel een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan  
Stap 4 Besteed aandacht aan de gedragsregels voor begeleiders in de sport  
Stap 5 Bepaal hoe om te gaan met aanstellingen van vrijwilligers: check referenties van 
begeleiders bij de oude club en via de VOG  
Stap 6 Maak samen met je leden omgangsregels  
Stap 7 Informeer alle betrokkenen over het beleid 

Deze notitie volgt grotendeels de structuur van dit stappenplan. 
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Stap 1 - Zet het onderwerp op de agenda 
 
Periodiek wordt dit onderwerp besproken:  
- in het hoofdbestuur en de jeugdcommissie  

- tijdens een thema-avond met vrijwilligers, bijv. de jeugdleidersvergadering 

- tijdens de Algemene Ledenvergadering  

- tijdens een themabijeenkomst voor ouders, jeugd en andere betrokkenen  

- door het goede voorbeeld te geven en mensen in en om de sportvereniging aan te spreken 
op hun gedrag  
 
Evaluatie 
Het is belangrijk om het ingevoerde beleid structureel jaarlijks te evalueren. Hierbij kunnen 
de volgende evaluatievragen gebruikt worden:  

- Hoe ervaren de betrokkenen (VCP, kader, leden en/of hun ouders) de uitvoering van het 
beleid Seksuele Intimidatie?  

- Wat is goed verlopen en wat is niet zo goed verlopen?  

- Houdt iedereen zich ook na een jaar nog aan de afspraken of worden zij regelmatig 
geschonden?  

- Waar vinden betrokkenen (VCP, kader, leden en/of hun ouders) dat het opgestelde 
beleid SI bijgesteld of aangescherpt kan worden?  

- Heb je de afspraken naar jouw mening duidelijk genoeg gecommuniceerd en welke 
communicatie blijft structureel nodig?  

- Hoeveel incidenten en aantal meldingen bij de vertrouwenscontactpersoon zijn er 
geweest? 
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Stap 2 Maak een risicoanalyse  
 

Bij een risicoanalyse gaat het erom te kijken wie wanneer en waar in de gelegenheid is 

grensoverschrijdend gedrag te vertonen en in het bijzonder wie wanneer en waar kwetsbaar 

is voor seksueel misbruik. 

Uitvoering onderzoek, uitkomsten analyseren, prioriteiten stellen en concrete doelen 
formuleren.  
Er zal een risicoanalyse uitgevoerd worden en de resultaten hiervan geanalyseerd en 

besproken in het bestuur. De resultaten zullen daarna gedeeld worden binnen de vereniging 

en met betrokken partijen, zoals o.a. : vrijwilligers, leden, én ouders.  

Wie vormen een risico?  
Mensen die direct contact hebben met minderjarigen of met mensen met een verstandelijke 

beperking vormen een risico. Vaak zijn dat trainers van jeugdelftallen, maar het kan ook 

gaan om iemand die de grasmat onderhoudt, een verzorger of masseur. 

Welke gelegenheden vormen een risico?  
Gelegenheden waarbij volwassenen alleen zijn met minderjarigen of mensen met een 

(verstandelijke) beperking vormen een risico. 

Welke locaties vormen een risico?  
Bepaalde locaties kunnen een risico vormen. Stel hierbij de volgende vragen: In hoeverre 

geeft de omgeving een potentiële pleger de gelegenheid die hij of zij nodig heeft? 
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Stap 3 Vertrouwenscontactpersoon (VCP) 
 

Soms gebeuren er zaken waarmee je als lid niet graag te koop loopt, of die erg gevoelig 

liggen omdat ze erg persoonlijk zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden hoe hiermee om te 

gaan. Veelal kunnen deze onderwerpen heel goed worden besproken met een trainer, leider, 

commissielid of bestuurslid. In een enkel geval blijkt deze stap toch te groot. In deze 

uitzonderingsgevallen zou een (onafhankelijk) vertrouwenspersoon de helpende hand 

kunnen bieden. 

Wat is een Vertrouwenscontactpersoon?  

De vertrouwenscontactpersoon is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor 

iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier 

met iemand over wil praten. Vertrouwenscontactpersonen fungeren als eerste opvang voor 

leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met 

een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor 

geschikte hulp. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er 

zijn om hulp te krijgen.  Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.  

Activiteiten Vertrouwenscontactpersoon 
De Vertrouwenscontactpersoon wordt geacht om te handelen volgens een bepaald protocol. 
De activiteiten zijn:  
1. Eerste opvang/ aanspreekpunt  
2. Doorverwijzen  
3. Preventieactiviteiten 

Een vertrouwenscontactpersoon is er dus niet voor eventuele onvrede over toegepaste 

reservebeurten, de opstelling, je positie op het veld enzovoorts. Voor dergelijke voetbal 

gerelateerde zaken spreek je de trainer of leider aan. 

Vertrouwenscontactpersonen W.V.V. Constantia: 

Diny Kuppen, bereikbaar via telefoon +31 629386266 (door de week), +31 627109286 

(weekend) of e-mail: HAMKuppen@gmail.com. 

Tamara Huggers, bereikbaar via 06-30405215 of e-mail: TamaraHuggers@home.nl. 

 

VertrouwensContactPersonen KNVB. 

De VertrouwensContactPersonen zijn binnen de KNVB het eerste aanspreekpunt voor 

vragen, vermoedens, meldingen en klachten rond seksuele intimidatie en 

grensoverschrijdend gedrag. Spelers, ouders, kaderleden, vrijwilligers en bestuursleden 

kunnen (anoniem) een melding doen bij de VertrouwensContactPersonen: vcp@knvb.nl . 

http://www.knvb.nl/themas/seksuele-intimidatie/vertrouwenspersonen 

 
  

mailto:HAMKuppen@gmail.com
mailto:vcp@knvb.nl
http://www.knvb.nl/themas/seksuele-intimidatie/vertrouwenspersonen
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Vertrouwenspunt NOC/NSF 

Als je als vereniging geconfronteerd wordt met grensoverschrijdend gedrag, schroom dan 

niet om de Vertrouwenscontactpersoon van je eigen sportbonden óf het Vertrouwenspunt 

Sport te bellen voor advies. Er zijn speciale verenigingsadviseurs, die kunnen adviseren wat 

wel en wat niet te doen.  

 

Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur. 

Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).  

E-mail: Vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl.  

Voor alle informatie zie www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport. 

https://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdend-gedrag/help-het-is-mis-incident 

 

Centrum voor Jeugd en gezin. 

Voor algemenere zaken kan er ook contact opgenomen worden met CJG LVC. 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Land van Cuijk (CJG) is dé plek voor alle vragen, tips, 

ondersteuning, jeugdhulp en -zorg voor kinderen en jongeren (0 tot 23 jaar) en hun 

opvoeder, maar ook begeleiders in de sport.  

T: 0900 – 900 60 30 voor advies of een afspraak (ma t/m vrij van 9.00 tot 17.00 uur) 

E: info@cjglandvancuijk.nl 

W: www.cjglandvancuijk.nl 

 

 

  

mailto:Vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl
http://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport
https://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdend-gedrag/help-het-is-mis-incident
mailto:info@cjglandvancuijk.nl
http://www.cjglandvancuijk.nl/
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Stap 4 Besteed aandacht aan de gedragsregels voor begeleiders in de sport  
 
Deze gedragsregels (‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld in de 
Blauwdruk Tuchtreglement Seksuele Intimidatie in de AV van NOC*NSF van 15 november 
2011) zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/ kaderleden (verder in de tekst 
begeleider genoemd) en maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. De 
gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en 
sporter. Deze gedragsregels zijn opgesteld voor begeleiders in de sport aangezien uit cijfers 
blijkt dat plegers veelal begeleiders zijn en slachtoffers veelal sporter. Daarbij is het 
belangrijk dat iedereen die betrokken is bij de sportvereniging op de hoogte is van deze 
gedragsregels. Door het lidmaatschap van de vereniging (en de KNVB) worden deze 
gedragsregels automatisch onderschreven en is men daarop aanspreekbaar. Voor overige 
begeleiders worden deze op de website onder de aandacht gebracht. 
Deze gedragsregels zijn afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt 

dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond. Deze 

‘gedragsregels begeleiders in de sport’, zijn opgenomen in bijlage 1. 

Wanneer een lid van de sportvereniging zich niet houdt aan de gedragsregels dan heeft het 

bestuur de opdracht de regels te handhaven. Om dit te kunnen doen zal uitgezocht moeten 

worden wat er is voorgevallen. Het beginsel hoor en wederhoor moeten dan worden 

toegepast. De sportbond kan de vereniging ondersteunen bij een dergelijk onderzoek maar 

ook met de afhandeling daarvan. Mocht het zo zijn dat er sprake is van Seksuele Intimidatie 

dan kan dit niet op verenigingsniveau worden afgehandeld. In zo’n geval zal contact gezocht 

moeten worden met de sportbond. De bond en de vereniging kunnen dan overleggen over 

het vervolg van de zaak.  
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Stap 5 Bepaal hoe om te gaan met aanstellingen van vrijwilligers  

Het is raadzaam om nieuwe vrijwilligers te screenen. Zedendelinquenten herken je niet aan 

hun uiterlijk en dat geldt ook voor mensen die zich op een ander manier schuldig hebben 

gemaakt aan Grensoverschrijdend Gedrag. Vaak zijn het heel voorkomende en aardige 

mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken. Het is bekend dat plegers van 

Seksuele Intimidatie situaties opzoeken waarin makkelijk contact gelegd kan worden met 

minderjarigen, vrouwen, topsporters en mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij 

maken ze gebruik van de welwillendheid en het vertrouwen binnen een vereniging.  

 

Als sportvereniging zijn er een aantal mogelijkheden om meer grip te krijgen op de mensen 

die actief zijn binnen je sportvereniging: 

- Kennismakingsgesprek houden (indien begeleider nog niet bekend is binnen de 

vereniging) 

- Referenties checken (in overleg met de (potentiële) begeleider en in relatie met de 

beoogde functie) 

- Maak de begeleider lid van de bond, Daarmee valt de begeleider onder het tuchtrecht 

van de bond en is hij daarvan op de hoogte. 

- Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vragen (zie ook bijlage 4). 

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring waarbij het Ministerie van 
Justitie controleert of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen 
voor de functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Zo zal iemand die ooit 
veroordeeld is voor ontucht met minderjarigen geen VOG krijgen voor trainer/begeleider 
van een jeugdteam. Het feit dat iemand zo’n verklaring kan overleggen betekent niet dat 
iemand nooit met Justitie in aanraking is geweest. Een VOG is een goede mogelijkheid 
om meer zekerheid te verkrijgen over het verleden van een nieuwe trainer, leider of 
verzorger. Een vrijwilligers sportorganisatie kan zich aanmelden voor de Regeling Gratis 
VOG op gratisvog.nl. Als de organisatie is toegelaten kan zij digitaal gratis VOG’s 
aanvragen voor haar vrijwilligers die werken met minderjarigen. https://www.gratisvog.nl/  

 

- Gedragsregels laten ondertekenen 

In de contracten die als sportvereniging afgesloten worden met begeleiders, worden de 

‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ van de georganiseerde sport van toepassing 

verklaard. Dit kan expliciet, maar ook door middel van een verwijzing naar het 

huishoudelijk reglement. Belangrijk is in ieder geval dat de ondertekenende partij kennis 

neemt van de gedragsregels en zich hier contractueel aan verbindt. Dit is alleen relevant 

als de begeleider geen lid is van de bond. 

- Bevragen registratiesysteem Seksuele Intimidatie  

De sportvereniging kan het registratiesysteem Seksuele Intimidatie bevragen of de 

kandidaat is opgenomen in het Registratiesysteem voor plegers Seksuele Intimidatie. Dit 

sportbrede register, dat goedgekeurd is door het College Bescherming 

Persoonsgegevens, registreert plegers na een straf - of tuchtrechtelijke veroordeling voor 

een van te voren vastgestelde periode. Een aanvraag kan ingediend worden bij de 

gemachtigde van de sportbond.  

 

Per situatie zal de vereniging een passende verificatiemethode toepassen, waarbij het 

vragen van VOG’s ook zal gaan plaatsvinden, in eerste instantie op vrijwillige basis van de 

begeleider. 

https://www.gratisvog.nl/
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Stap 6 Maak samen met je leden omgangsregels  

 

Omgangsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag. Ze zijn 

gebaseerd op normen en waarden en rekening houdend met fair play. Uitgangspunten 

hiervoor zijn de kernwaarden van de vereniging. Kernwaarden zijn belangrijk voor de 

identiteit van de vereniging; ze geven richting; houding en gedrag worden erdoor bepaald en 

daarmee het klimaat binnen de vereniging. 

 

Onze kernwaarden 

Onze omgangsregels zijn gebaseerd op onze kernwaarden en het fairplayprincipe: 

 

• Respect 

• Veiligheid 

• Maatschappelijke verantwoordelijkheid 

• Vertrouwen 

• Samenwerken  

 

Normen & Waarden 

Iedereen binnen de voetbalwereld heeft te maken met normen en waarden. En zeker ook 

met fair play. Hoe gaan we met elkaar om? Welke spelregels ‘hanteren’ we binnen en buiten 

het veld? Hoe proberen we problemen binnen de club te voorkomen en/of op te lossen? En 

zo kunnen we nog wel even doorgaan. Toch blijven normen en waarden voor velen een wat 

ongrijpbaar fenomeen. Wat bedoelen we er nu precies mee? En nog belangrijker: hoe 

vertaal je dat naar de dagelijkse voetbalpraktijk? Want daar gaat het toch allemaal om. Deze 

omgangsregels proberen hierop een antwoord te geven. Het is in feite een stukje 

‘gereedschap’ voor onze vereniging. 

 

Wat verstaan we eigenlijk onder normen en waarden? 

Waarde: een principe wat mensen belangrijk vinden om na te streven. Het geldt als een 

richtlijn voor het handelen. Voorbeeld: we discrimineren niemand, om wat voor reden dan 

ook.   

Norm: een gedragsregel, waar men zich aan dient te houden in de omgang met anderen. 

Ook wel een concretisering van de waarde genoemd. Voorbeeld: het schoonmaken van het 

kleedlokaal na de wedstrijd en training. 

…en wat onder fair play: 

Het fair play-beginsel geeft aan dat we een aantal afspraken hanteren om de sport voor 

zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden. Het is in feite een gedragscode 

voor de manier waarop we samen aan sport willen doen. Door bewust met die onderlinge 

afspraken en regels om te gaan, kunnen we de sport ook in de toekomst eerlijk en 

aantrekkelijk houden. Dit vereist niet alleen dat iedere sporter zélf die regels naleeft, maar 

ook dat we elkaar (blijven) stimuleren naar de geest ervan te handelen. ‘De waardevolle club’ 

is hiervan een mooi voorbeeld, zie https://www.constantiawanroij.nl/450/waardevolle-club/ 

Uitwerking van de kernwaarden naar omgangsregels zal plaatsvinden, zie ook bijlage 2. 

 

 

https://www.constantiawanroij.nl/450/waardevolle-club/
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Stap 7 Informeer alle betrokkenen over het beleid 
 

Het opgestelde beleid zal bij alle betrokkenen bekend moeten zijn. Dit vindt op de volgende 

manieren plaats. 

1. Een mailing naar alle leden van de vereniging om het nieuwe beleid onder de 

aandacht te brengen 

2. Publicatie en eventuele actualisatie op de website van het beleid en de 

vertrouwenscontactpersoon 

3. Het beleid wordt een onderwerp van het jaarverslag. 

4. Het wordt opgenomen op de jaaragenda van het bestuur en de relevante commissies 

5. Op thema bijeenkomsten van de vereniging (o.a. jeugdleidersvergadering) wordt dit 

onder de aandacht gebracht. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Gedragsregels sportbegeleiders, sexuele intimidatie 
De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft 
gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke 
sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in 
de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van 
begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die 
worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij 
NOC*NSF.  
1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich 

veilig kan voelen.  
2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in 

zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan 
nodig is in het kader van de sportbeoefening.  

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie 
tegenover de sporter.  

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter 
tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel 
misbruik. 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de 
sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of 
erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust 
(doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.  

5. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk 
communicatiemiddel dan ook.  

6. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met 
respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de 
kleedkamer of de hotelkamer.  

7. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te 
beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. 
Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is 
de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun 
werk goed kunnen uitoefenen.  

8. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke 
bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële 
beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de 
gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.  

9. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen 
die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in 
overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) 
ondernemen.  

10. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de 
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.  

 
(‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld in de Blauwdruk Tuchtreglement 

Seksuele Intimidatie in de AV van NOC*NSF van 15 november 2011) 

https://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdend-gedrag/gedragsregels-seksuele-intimidatie  

https://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdend-gedrag/gedragsregels-seksuele-intimidatie
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Bijlage 2 Omgangsregels.  CONCEPT 
https://www.inveiligehanden.nl/veelgestelde-vragen/veelgestelde-vragen/de-gedragscode 

 Iedereen die de vereniging bezoekt onderschrijft de doelstellingen en het huishoudelijk 

reglement van de vereniging en houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn 

opgeschreven. Wie dat doet, is van harte welkom. Wij vinden afspraken over de manier van 

omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit 

kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat 

wij in onze vereniging alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, 

machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende 

gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.  

Wij vragen van alle begeleiders, vrijwilligers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers, dat 

zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels.  

Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden 

het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit 

wel toelaatbaar is.  

Onze kernwaarden 

Onze omgangsregels zijn gebaseerd op onze kernwaarden en het fairplay-principe: 

 

• Respect 

• Veiligheid 

• Maatschappelijke verantwoordelijkheid 

• Vertrouwen 

• Samenwerken  

Het fair play-beginsel geeft aan dat we een aantal afspraken hanteren om de sport voor 

zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden. Het is in feite een gedragscode 

voor de manier waarop we samen aan sport willen doen.   

https://www.inveiligehanden.nl/veelgestelde-vragen/veelgestelde-vragen/de-gedragscode
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Bijlage 3  Omschrijving seksueel overschrijdend gedrag. 
 

Algemeen 
Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige 

leden/deelnemers aan de activiteiten van de vereniging /stichting zijn niet eenduidig. Het ene 

kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een 

aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. 

Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle 

situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk 

contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de 

grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en 

minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!  

Daarom hebben wij als vereniging/stichting voor al onze (vrijwillige) medewerkers een 

gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan 

een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving 

van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en 

sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als 

vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te 

ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode 

zult handelen.  

 

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid  
Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: Elke vorm van 

seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, nonverbale of fysieke zin, opzettelijk of 

onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt 

ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, 

hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en / of andere 

handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.  

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel 

grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een 

tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het 

voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door 

persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. Seksueel grensoverschrijdende 

gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het 

Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.  
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Bijlage 4 Gratis VOG in 5 stappen 
Steeds meer sportverenigingen stellen een VOG verplicht voor hun vrijwilligers. Maar hoe 

vraag je als vereniging een gratis VOG aan? 

Wat is een VOG? 

VOG staat voor Verklaring Omtrent Gedrag. Simpel gezegd een bewijs van goed gedrag. Bij 

het aanvragen van een VOG wordt iemand gescreend op een aantal specifieke punten. Kom 

de vrijwilliger door de screening, dan ontvangt hij of zij een VOG. 

  

Waarom een VOG?  

Door het aanvragen van een VOG kom je meer te weten over iemands verleden. Zo 

voorkom je bijvoorbeeld dat je een voor ontucht veroordeelde jeugdtrainer aanstelt. Een 

VOG is een controlemiddel, en kan ongewenst gedrag niet voorkomen! 

  

Gratis VOG aanvragen 

Het aanvragen van een gratis VOG is simpel. Voldoet jouw vereniging aan de voorwaarden? 

Dan ben je 5 stappen verwijderd van een gratis VOG. 

1. Meld je vereniging aan op www.gratisvog.nl 

Voer de gegevens van je vereniging in. Om in aanmerking te komen voor de Gratis VOG 

regeling moet de vereniging preventief beleid hebben. Denk aan gedragsregels, een duidelijk 

aannamebeleid, en het hebben van een vertrouwenscontactpersoon. De aanvraag wordt 

beoordeeld door NOC*NSF. Zij geeft advies aan het ministerie van Justitie en Veiligheid om 

een vereniging toe te laten tot de regeling, of te weigeren. Uiterlijk 8 weken na je aanvraag 

ontvang je hierover bericht. 

2. Vraag e-Herkenning aan 

Mag jouw vereniging gebruik maken van de regeling? Dan vraag je eHerkenning aan. 

Vergelijk het met DigiD, maar dan voor organisaties. Voor de VOG-aanvraag is 

betrouwbaarheidsniveau EH1 voldoende. Er zijn diverse aanbieders van eHerkenning en de 

kosten variëren van €0 - 20 per jaar. 

3. VOG klaarzetten  

Via deze link zet je de aanvraag in gang. Je geeft aan waarop iemand gescreend moet 

worden: omgang met personen en minderjarigen (profiel 84) en/of mensen met een 

verstandelijke beperking (profiel 85) en vult de naam, het e-mailadres en de geboortedatum 

van de vrijwilliger in. Hij of zij krijgt een link om de rest van de gegevens in te vullen, en 

akkoord te geven. 

4. De vrijwilliger vult het formulier in 

Degene die gescreend wordt logt in met DigiD, vult de gegevens aan en geeft akkoord. De 

screening wordt uitgevoerd. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan ligt de VOG binnen 

enkele dagen bij de vrijwilliger op de mat. 

5. VOG inleveren bij de vereniging  

De vrijwilliger levert de originele VOG in bij de club. That’s it.               

Een ding nog: een VOG is niet gratis als deze wordt aangevraagd via de gemeente of 

digitaal, zonder bevestiging dat jouw vereniging gebruik mag maken van de regeling! 

Zie voor meer informatie www.justis.nl/producten/vog  en 

https://www.gratisvog.nl/voorwaarden/preventief-beleid-sportorganisaties  

https://www.justis.nl/producten/vog/GratisVOGvoorvrijwilligers/voorwaarden-gratis-vog.aspx
http://www.gratisvog.nl/
https://mijn.justis.nl/vog/vogorganisatie/inloggen.htm
http://www.justis.nl/producten/vog
https://www.gratisvog.nl/voorwaarden/preventief-beleid-sportorganisaties
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Bijlage 5 Functieprofiel VertrouwensContactPersoon (VCP) 
Algemene taakomschrijving  
De VCP is contactfunctionaris binnen de sportvereniging of sportbond, betreffende Seksuele 
Intimidatie.  
Taken van de VCP:  
A. eerste opvang/aanspreekpunt  

B. doorverwijzen  

C. preventieactiviteiten  
 
Ad A. Eerste opvang:  
De VCP is er voor leden die te maken hebben met Seksuele Intimidatie of ander ongewenst 
gedrag en hier met iemand over willen spreken.  
De VCP:  

 

  

- en /of 
tuchtreglement van de betreffende sportbond  

- en rapportageformulier in  
 
Ad B. Doorverwijzen:  
De VCP verwijst klager, beschuldigde, sportbond of sportvereniging door naar een 
NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of -adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de sportbond, 
advocaat, politie en/of andere hulpverleners, bijv.  Centrum voor Jeugd en Gezin Land van 
Cuijk (CJG.  
 
Ad C. Preventieactiviteiten  
De VCP:  

op de hoogte is van het bestaan van de VCP en ziet erop toe dat de gedragsregels van de 
sport worden nageleefd  

e) ontwikkelingen op het terrein van preventie en 
sanctionering van Seksuele Intimidatie binnen de sport.  

ontwikkelingen in het beleid Seksuele Intimidatie en sociaal veilige sportomgeving  

worden ontwikkeld tegen Seksuele Intimidatie. Hiervoor kan de toolkit/handboek sociaal 
veilige sportomgeving als leidraad worden gebruikt.  
 
Randvoorwaarden  
De VCP:  

 
heeft een duidelijk aanspreekpunt binnen bestuur en/of directie bv. respectievelijk de 

voorzitter of directeur  

aangesteld door de directeur  

 

 

sociaal veilige sportomgeving tbv preventie en sanctioneren 
Seksuele Intimidatie  
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Attitude  
De VCP:  

 

en leden  

evenservaring, is integer en heeft een evenwichtige persoonlijkheid  

 

 
 
Vaardigheden  
De VCP:  

 is in staat zichzelf en het onderwerp sociale veiligheid en Seksuele Intimidatie aan de 
doelgroepen te kunnen presenteren  

sportvereniging  

 

ertrouwelijkheid en weerstanden  

 

 
 
Kennis  
De VCP:  

 

klacht  

 

epsprocessen die spelen bij seksueel Grensoverschrijdend 
Gedrag  

 
 
Aanbevelingen  
De VCP:  

-training gevolgd en is aanwezig bij terugkomdagen  

ebijeenkomsten binnen/tussen sportbonden   
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Bijlage 6 Relevante links 
 

https://www.nocnsf.nl/stream/toolkit-seksuele-intimidatie  

https://www.constantiawanroij.nl/450/waardevolle-club/ 

http://www.knvb.nl/themas/seksuele-intimidatie 

https://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag 

https://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdend-gedrag/help-het-is-mis-incident 

https://sportplezier.nl/themas/on-gewenst-gedrag 

https://www.inveiligehanden.nl/ 

http://www.cjglandvancuijk.nl/pagina/werkwijze/680680 

www.justis.nl/producten/vog  

https://www.gratisvog.nl/voorwaarden/preventief-beleid-sportorganisaties  

http://www.knvb.nl/themas/seksuele-intimidatie/vertrouwenspersonen 

www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport. 

  

https://www.nocnsf.nl/stream/toolkit-seksuele-intimidatie
https://www.constantiawanroij.nl/450/waardevolle-club/
http://www.knvb.nl/themas/seksuele-intimidatie
https://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag
https://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdend-gedrag/help-het-is-mis-incident
https://sportplezier.nl/themas/on-gewenst-gedrag
https://www.inveiligehanden.nl/
http://www.cjglandvancuijk.nl/pagina/werkwijze/680680
http://www.justis.nl/producten/vog
https://www.gratisvog.nl/voorwaarden/preventief-beleid-sportorganisaties
http://www.knvb.nl/themas/seksuele-intimidatie/vertrouwenspersonen
http://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport
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Bijlage 7 Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving tbv 

Grensoverschrijdend gedrag, Vertrouwenscontactpersoon van 

Sportvereniging en Sportbond  
 

 
 

A. Inleiding  
De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt 
voor  
een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. tot seksuele intimidatie (SI) of andere 
grensoverschrijdend gedrag (agressie, pesten, discriminatie, e.d.) naast doping, matchfixing 
en wellicht fraude, of over een concreet incident een gesprek wil met de vereniging. De VCP 
is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers 
en bestuur. Deze gesprekken zijn in principe vertrouwelijk. Maar deze vertrouwelijkheid heeft 
zijn grenzen: ten eerste vanwege het algemeen belang van een veilige sportomgeving en ten 
tweede vanwege de Nederlandse wetgeving die in bepaalde gevallen de VCP en het bestuur 
verplicht de vertrouwelijkheid te doorbreken. Is dit laatste het geval, dan is er voor de VCP 
sprake van een conflict van taken.  
Dit conflict van taken kan zich vooral voordoen indien hij/zij in een vertrouwelijk gesprek op  
de hoogte wordt gesteld van een concreet ernstig incident van grensoverschrijdend gedrag. 
Overleg tussen de VCP en het bestuur van de vereniging speelt een belangrijke rol bij het 
oplossing van het conflict van taken.  
Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar leden, de VCP zal in 
alle gevallen dat hij/zij op welke wijze dan ook kennis neemt van een incident m.b.t. 
grensoverschrijdend gedrag dit geanonimiseerd met het bestuur moeten bespreken. Hierbij 
wordt de vertrouwelijkheid niet geschonden terwijl het bestuur kan beoordelen of en hoe zij 
moet handelen. Alléén wanneer het bestuur niet zonder nadere informatie kan handelen, zal 
zij de VCP om die informatie vragen, waardoor de vertrouwelijkheid (deels) wordt 
opgeheven. Het is aan te bevelen dat binnen het bestuur een portefeuillehouder fungeert als 
aanspreekpunt voor de VCP.  
In onderstaand protocol wordt stapsgewijs de handelwijze van de VCP beschreven in het  
geval hij/zij in vertrouwen op de hoogte wordt gebracht van een incident m.b.t. 
grensoverschrijdend gedrag. Ook een eventueel (intern) conflict van taken van de VCP wordt 
in het protocol beschreven naar te nemen acties. Het protocol blijft met de beschreven 
handelwijze binnen de grenzen van het functieprofiel van de VCP.  
 
B. Stappen  
1. Eerste opvang: verhaal en emoties  
Een ieder kan een beroep doen op de VCP voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten 
en aangifte met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. De VCP is hiervoor het eerste 
aanspreekpunt binnen de vereniging. De betrokkene moet in de eerste plaats in vertrouwen 
een verhaal kwijt kunnen en worden opgevangen in verband met emoties die daarbij kunnen 
spelen.  
De VCP moet echter vooraf twee zaken duidelijk maken:  
1. elk incident wordt geanonimiseerd met het bestuur besproken omdat die de  
verantwoordelijkheid heeft om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en  
daarnaar te handelen  
2. de vertrouwelijkheid van het gesprek is begrensd: indien het bestuur oordeelt dat de  
veiligheid van een of meerdere van haar leden in het geding is en/of wanneer er sprake  
is van een ernstig strafbaar feit.  
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2. Overleg over vervolgstappen: doorverwijzen  
Naar aanleiding van wat de VCP ter ore komt, wordt de betrokkene geïnformeerd over  
mogelijke vervolgstappen en over de (externe) instanties waartoe de betrokkene zich kan  
wenden voor de verschillende vervolgstappen. De betrokkene maakt hierin zélf een keuze of  
wordt doorverwezen naar instanties die bij die keuzebepaling kunnen helpen  
(Vertrouwenspersoon van NOC*NSF, Maatschappelijk werk, huisarts).  
 
3. Opheffen vertrouwelijkheid  
De VCP informeert de betrokkene over de gevolgen die het incident heeft voor de stappen 
die  
de VCP moet zetten. In alle gevallen zal geanonimiseerd overleg met bestuur volgen (reeds  
gemeld in stap 1). Deze beoordeelt hoe vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid moet  
worden gehandeld. Indien dit handelen vereist dat (een deel van) de vertrouwelijkheid moet  
worden opgeheven, zal betrokkene door de VCP hierover uitleg krijgen en om diens  
toestemming worden gevraagd. Bij toestemming is de vertrouwelijkheid opgeheven. Het  
opheffen van vertrouwelijkheid gebeurt echter ook zonder toestemming van de betrokkene,  
maar niet nadat:  
de VCP de betrokkene heeft uitgelegd waarom hij/zij deze stap moet nemen en om  
diens toestemming daarvoor is gevraagd;  
het is gebleken dat er geen andere weg is dan het opheffen van de vertrouwelijkheid  
om het voor het bestuur mogelijk te maken haar verantwoordelijkheid te nemen;  
naar het oordeel van het bestuur het niet-opheffen van de vertrouwelijkheid voor  
betrokkene en/of derden schade of gevaar zal opleveren en dit kan worden voorkomen  
door het opheffen van de vertrouwelijkheid;  
er in gevallen van ernstige twijfel bij de VCP (en/of bij het bestuur) aan de juistheid  
van het opheffen van de vertrouwelijkheid, consultatie van zijn/haar collega op  
Bondsniveau heeft plaatsgevonden;  
Opheffen van de vertrouwelijkheid gebeurt overigens met inachtneming van alle  
verplichtingen die het bestuur en VCP hebben jegens de bescherming van de privacy van 
alle  
betrokken partijen. Met de betrokkene bespreekt de VCP de mogelijke gevolgen van deze 
stap en verwijst de betrokkene naar relevante hulpverlening. Tevens wordt afgesproken hoe  
betrokkene op de hoogte wordt gehouden van het handelen van het bestuur.  
Overwegingen die tot het opheffen van de vertrouwelijkheid aanleiding kunnen geven zijn:  
er is sprake van een ernstig strafbaar feit;  
er is sprake van angst of onmacht aan de zijde van betrokkene om een strafbare en/of  
ongewenste situatie te beëindigen;  
er is sprake van een voor de betrokkene of derden acute onveilige sportomgeving;  
er is sprake van gedragingen of een situatie waarin het bestuur vanuit haar  
verantwoordelijkheid in het algemeen belang moet ingrijpen.  
In geval dat de vertrouwelijkheid moet worden opgeheven omdat er sprake is van een ernstig  
strafbaar feit waar aangifteplicht voor geldt, zoals bij verkrachting, dan stelt de VCP het  
bestuur daarvan in kennis en zal het bestuur deze verplichting tot aangifte moeten nakomen.  
Doet zij dat niet, dan berust deze verplichting in even grote mate bij de VCP. Deze kan 
echter  
geen aangifte doen namens de vereniging, maar doet dat dan als privé persoon.  
 
4. Rapportage aan bestuur  
De VCP brengt het bestuur altijd op de hoogte van wat een betrokkene heeft verklaard en  
welke afspraken met betrekking tot de doorverwijzing zijn gemaakt. Dit gebeurt  
geanonimiseerd, maar indien het bestuur dit noodzakelijk vindt met verwijzing naar personen  
(zie hiervoor punt 3 opheffen vertrouwelijkheid).  
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5. Verslaglegging  
De VCP legt verslag van de gevoerde gesprekken en de daaruit voortvloeiende  
doorverwijzing en gemaakte afspraken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het standaard  
formulier dat hiervoor is ontwikkeld. Het registratieformulier voor de VCP en het  
rapportageformulier voor de rapportage aan het bestuur.  
Deze formulieren worden binnen de vereniging op een veilige wijze gearchiveerd. De VCP  
beheert dit archief.  
 
C. Signalen  
Bij vermoedens van grensoverschrijdend gedrag, anonieme signalen, eigen waarnemingen, 

of geruchten daarover, licht de VCP het bestuur in. Besluit het bestuur daarop tot verdere 

stappen, zoals nader onderzoek, dan wordt de VCP daar niet mee belast. Ook wordt de VCP 

niet belast met inhoudelijke taken bij een eventueel tuchtrechtelijk traject, ook al komen de 

signalen van hem/haar. 

i Strafbare feiten zoals in het Wetboek van Strafrecht zijn vastgelegd.  
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Bijlage 8 Registratieformulier VCP, vertrouwenscontactpersoon 

     

Naam VCP:           

       

Datum:                òf 

Gegevens 
gesprekspartner: 
Naam: 
 
 
 
 
 
 
 
Sportvereniging: 
 
 
Team: 
 
 
 
Bereikbaar: 
 

 Vraag naar informatie  Ongewenste situatie: 

 Antwoord:  Verwijzing naar: 

 Afspraken:  Afspraken:  

Het Registratieformulier is voor de VCP 

Het bijbehorende Rapportageformulier is bedoeld voor (evt. anonieme) rapportage aan het 

bestuur/ Bond 
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Bijlage 9 Rapportageformulier VCP , vertrouwenscontactpersoon 
Naam VCP:           

       

Datum:                òf 

  Vraag naar informatie  Ongewenste situatie: 

 Antwoord:  Verwijzing naar: 

 Afspraken:  Afspraken:  

Het Registratieformulier is voor de VCP 

Het bijbehorende Rapportageformulier is bedoeld voor (evt. anonieme) rapportage aan het 

bestuur/ Bond 
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Bijlage 10 To do lijst,  2017/2018: 
- Goedkeuring beleid in hoofdbestuur Constantia. Afgerond: 28 augustus 2017 

- Benoeming vertrouwenscontactpersoon (personen) en evt. commissie ‘Normen en 

waarden’ 

- Aanmelden bij  www.gratisvog.nl, incl. opsturen nieuwe beleid 

- Communicatie in ALV en evt. jeugdleidersvergadering en teams 

- Aanvragen VOG’s voor begeleiders op vrijwillige basis, voor o.a. bestuur, 

jeugdcommissie, jeugdleiders en begeleiders jeugdkamp. 

- Evt. risico quickscan 

- Publicatie op Website en eenmalige mailing naar alle leden 

- Opnemen in jaaragenda hoofdbestuur en jeugdcommissie en in jaarverslag 

- Trainingen volgend door VCP en evt. andere geïnteresseerden 

- Contacten leggen over dit thema met onderwijs, en andere sportverenigingen in Wanroij 

en de voetbalverenigingen in de buurt, evt. met gemeente in kader leefbaarheid, centrum 

jeugd en gezin LVC. 

- Advies inwinnen bij KNVB om dit verder uit te werken en te operationaliseren 

- Concretisering omgangsregels en kernwaarden 

- Communicatie kernwaarden/omgangsregels (denk aan graffitymuur, etc..) 

- Uitvoeren risicoanalyse, analyseren resultaten en communiceren resultaten 

 

http://www.gratisvog.nl/

