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Pieta van Dishoeck bestrijdt misstanden

http://nlroei.nl/algemeen/pieta-van-dishoeck-bestrijdt-misstanden/



Marielle Lichtenberg



Waarom zijn de VP’s of VCP’s er nu eigenlijk

https://www.youtube.com/watch?v=EoRvkQGKbd8

Maar waar hebben we het nu echt over? 

http://www.bnr.nl/nieuws/politiek/693261-1407/5-procent-kinderen-slachtoffer-seksueel-misbruik-op-sportclub

https://www.youtube.com/watch?v=EoRvkQGKbd8
http://www.bnr.nl/nieuws/politiek/693261-1407/5-procent-kinderen-slachtoffer-seksueel-misbruik-op-sportclub


Werkgebied van VCP en VP’s
Grensoverschrijdend gedrag: 

• Fysiek
• Emotioneel
• Seksueel

Specifieke aandachtsgebieden

• Doping
• Matchfixing
• LHBT (lesbie-homo-bi-transgender)
• Eetstoornissen



Wat maakt sporters kwetsbaar? 

Afhankelijkheidsrelatie/machtsverschil

Intensiteit van omgang met elkaar

Sport is fysiek

Ambities

Werken met vrijwilligers 

Hormonen.... (het is, zeker bij jongeren, niet altijd de coach!)



Vertrouwenspunt Sport NOC*NSF

- Vertrouwenspunt sport
- Vertrouwenspersonen en adviseurs
- Gedragsregels voor begeleiders
- Vertrouwenscontactpersonen bonden en clubs
- Tuchtrecht 
- Registratie ontuchtplegers in sport
- Toolkit sportverenigingen
- Gratis VOG verklaringen

https://www.youtube.com/watch?v=bUOR-UN_eIg

https://www.youtube.com/watch?v=bUOR-UN_eIg


VertrouwensPersoon of VertrouwensContactPersoon?
VCP is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt bij incidenten

VCP is er voor iedereen die betrokken is bij de vereniging

VCP is vertrouwelijk, maar meldt (anoniem) bij het bestuur en de vertrouwelijkheid is begrensd (bijv. In geval van 
ernstig strafbaar feit of wanneer de veiligheid in het geding is)

VCP ontwikkelt in overleg met het bestuur preventieve activiteiten ter voorkomen van grensoverschrijdend gedrag

MAAR…...de VCP wordt geen probleemhouder!

De VCP houdt zijn neutrale positie in de vereniging en blijft zo toegankelijk voor iedereen

De VCP is in eerste plaats een procesbegeleider



De VCP

1. Luistert

2. Denkt mee

3. Informeert

4. Rapporteert

5. Bedenkt samen met het bestuur preventieve maatregelen



Preventieve maatregelen

Zorgvuldig aanstellen van coaches/trainers (Referenties, VOG verklaring)

Bewustwording en risicoanalyse

Gedragsregels

Toolkit Seksuele intimidatie

Tuchtrecht

http://www.nocnsf.nl/seksuele-intimidatie

http://www.nocnsf.nl/seksuele-intimidatie


Inventarisatie casuïstiek

http://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdend-gedrag/vertrouwenscontactpersoon

http://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdend-gedrag/vertrouwenscontactpersoon


Casuïstiek
https://www.youtube.com/watch?v=v8FLUzpcANk

- Welke kleur geven jullie? 
Groen: onschuldig
Geel: liever niet
Rood: zorgbarend
Zwart (blauw): zwaar grensoverschrijdend

- Welke informatie heb je nodig? 

Presentator
Presentatienotities
Enkele voorbeelden:Coach zoent met roeisters op roeivereniging  coach zoent met roeisters uit zijn ploeg op studentenroeiverenigingOuderejaars roeier zoent met eerstejaars roeier  ouderejaars probeert eerstejaarsroeister te zoenen Coach wordt dronken op roeivereniging   betaalde coach wordt dronken op roeiverenigingRoeiers schelden elkaar onderling uit met Homo  coach scheldt roeister uit : ‘Move that 80 kilo’s of dead meat’ Een lichte roeister valt af en wordt lichter dan noodzakelijkMeiden maken een whats app foto van elkaar in de kleedkamer  meiden appen foto’s van roeiers rond die uit boot stappen met ontbloot bovenlijf

https://www.youtube.com/watch?v=v8FLUzpcANk


Sinterklaasgedicht van coach aan roeister

Goed Geiligman zit te bedenken
wat hij kleine X dit jaar zal schenken
In de zomermaanden en herfstvakantie heeft ze hard in de xxxxxx gewerkt
En dat hebben ze daar gemerkt
Iets om niet zomaar voorbij te laten gaan
Ook al heeft ze geen vaste baan
Chocola is haar favoriet
Maar of dat mag van Zwarte Piet?
Misschien een warme staaf voor in haar mondje
Of wat alcohol voor een extra rondje
In ieder geval moeten haar spiertjes ervan kunnen groeien
Zodat ze in 2012 nog harder gaat roeien.
Piet heeft het voor haar klaargezet in de xxxxxxx
Zodat ze het kan afhalen deze week

Sint en piet



Discussie: Toekomstige Samenwerking 

Is samenwerking nog wel nodig nu de verenigingen een eigen VCP hebben en het 
Vertrouwenspunt Sport bestaat? 

Of 

Is uitwisseling misschien nog wel meer nodig zodat de KNRB weet wat er speelt in 
roeiend Nederland

Welke vragen liggen en bij jullie? Waar is behoefte aan? 



Dank voor jullie aandacht!
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