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Inspiratiesessie sociale veiligheid



Programma

Welkom, voorstellen 

Filmfragment

Hoe is het bij ons op de vereniging?

Feiten / Wist je dat?

Preventie: Wat kan de vereniging doen?





Grensoverschrijdend gedrag in de sport

Elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, 
die:
• door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst  

wordt ervaren;
• als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;
• plaatsvindt in de context van sport.



Hoe is het bij ons op de vereniging?

• Er worden grappen gemaakt over het uiterlijk van leden.
• Wij hebben een vertrouwenscontactpersoon. 
• De gedragsregels voor begeleiders en sporters zijn bekend binnen de club.
• Wij hebben een bestuurslid met de portefeuille ‘Sociale Veiligheid’
• We hebben afspraken over het gebruik van mobieltjes/groepsapps.
• Onze trainers moeten een VOG kunnen tonen.
• Wij passen het 4-ogen principe toe.



• 60% van de gevallen van seksuele intimidatie 2 of meer daders betrokken zijn.
• In de meeste gevallen van SI de medesporters en bekende volwassenen de 

daders zijn
• 75% van de slachtoffers seksuele intimidatie jonger dan 16 jaar is.
• Kinderen met een beperking het meeste risico lopen op seksuele intimidatie
• Er meldplicht seksuele intimidatie is voor bestuurders en begeleiders in de 

vereniging

Wist je dat? / Feiten



Stappenplan High 5

www.centrumveiligesport.nl



Maatregelen bestuurders

• Aandacht voor sociale veiligheid, zet het op de agenda;

• Preventiebeleid: Vertrouwenscontactpersoon (VCP) aanstellen, 
aannamebeleid (VOG + referentiecheck + Verklaring  Onderwerping 
Tuchtrecht (VOT);

• Gratis VOG-regeling: www.gratisvog.nl

• Zorg voor duidelijke gedragsregels;

• Hanteer de meldplicht & meldcode bij (vermoeden van) seksuele intimidatie, 
vraag advies bij Centrum Veilige Sport: 0900-2025590.

http://www.gratisvog.nl/


Bestuur Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

• Agendapunt;
• Preventiebeleid 

o Gedragsregels;
o VCP aanstellen;
o VOG: Gratis VOG-regeling: 

www.gratisvog.nl;
o Referentiecheck;
o Verklaring  Onderwerping Tuchtrecht 

(VOT);
o ……

• Meldplicht & meldcode bij (vermoeden van) 
seksuele intimidatie

• Zorg of advies? Bel: 0900-2025590

• Eerste opvang bij melding

o Voor melder

o Voor slachtoffer

o Voor beschuldigde

• Vervolgstappen bespreken

• Rapporteren aan bestuur

• Aandacht voor preventie

• Zorg of advies? Bel: 0900-2025590
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http://www.gratisvog.nl/


Maatregelen begeleiders

• Voorbeeldrol benadrukken!

• Vier-ogen beleid: bescherming voor sporters en begeleiders zelf; 

• Er zijn gedragsregels voor begeleiders;

• Vermoeden? Meld het! Begeleiders hebben een meldplicht (vermoeden 
van) seksuele intimidatie;

• Stimuleer de bijscholing ‘Herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend 
gedrag’.



Maatregelen sporters en ouders

• Wijs op de functie VCP;

• Er zijn gedragsregels voor sporters (soms ook voor ouders);

• Informatiebijeenkomst voor ouders: 

✓ voorbeeldgedrag / functie VCP / proces belangrijker dan resultaat 
(visie club)

✓ groepsafspraken begin seizoen / doorstroming naar selectie

• Optie: betrokken ouders een VOT laten tekenen.



VOG aanvraag (1)

• Verklaring Omtrent het Gedrag?

• Voorwaarden Gratis VOG-regeling (CIBG)? www.gratisvog.nl

✓ Gedragsregels

✓ VCP

✓ Aannamebeleid

http://www.gratisvog.nl/


VOG aanvraag (2)

• Aanvraag c.q. klaarzetten VOG’s (Justis)

• Screeningsprofielen

• Criteria voor wel of niet afgeven VOG

• ‘Overhandiging VOG’

• VOG check en herhaling



Gratis ondersteuning van expert?

Doel: start preventief beleid 

Resultaat: accreditatie gratis VOG-regeling

Info Gratis VOG regeling: vog@nocnsf.nl 

Info inzet expert: opleidingen@nocnsf.nl

Zorg of twijfel in de club: bel 0900-2025590 

mailto:opleidingen@nocnsf.nl

