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Stappenplan ‘Veilig voelen op de vereniging’ 
Onderstaand stappenplan en checklist is gebaseerd op de ‘Toolkit Beleid Seksuele Intimidatie voor verenigingen’ (januari 2012). Dit is een 
uitgave van de sportbonden en NOC*NSF.  

Stap Doel  Informatie en hulpmiddelen  
1 Zet het onderwerp op de 

agenda 
Maak het onderwerp bespreekbaar en ga er 
actief mee aan de slag. 

- https://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag  
- http://www.maakereenpuntvan.nl/toolkits/ 

2 Risicoanalyse Een analyse maken wie wanneer en waar in de 
gelegenheid is grensoverschrijdend gedrag te 
vertonen. Een analyse maken wie wanneer en 
waar kwetsbaar is. 

- Bijlage: inventarisatielijst 

3 Stel een 
vertrouwenscontact-
persoon (VCP) aan 

De VCP fungeert als eerste opvang voor leden 
met een klacht of een vraag over ongewenst 
gedrag. De VCP biedt een luisterend oor, geeft 
raad, verwijst door naar geschikte hulp, adviseert 
en stimuleert het gebruik van preventieve 
maatregelen. 

- https://knrb.nl/wie-zijn-
wij/organisatie/vertrouwenscontactpersonen/ 

- https://www.academievoorsportkader.nl/bijscholin
gen/cursus-vertrouwens-contact-personen 

4 Gedrags- en omgangsregels 
op de vereniging 

Actief hanteren en uitdragen van omgangsregels 
om ongewenst gedrag te voorkomen. 
Omgangsvormen- en gedragscodes vormen 
samen een richtlijn voor de omgang tussen leden 
onderling en tussen sporters en begeleiders. 

- https://knrb.nl/wp-
content/uploads/sites/171/2016/02/Code-
Ongewenste-Omgangsvormen-juli2011.pdf  

5 Bepaal hoe om te gaan met 
aanstellingen van 
vrijwilligers 

Als bestuur meer grip krijgen op vrijwilligers 
(zowel leden als geen leden) binnen je 
sportvereniging. 

- https://www.nocnsf.nl/vog 
- https://knrb.nl/voor-
verenigingen/kennisbank/kennisbank-vrijwilligers/ 

6 Informeer alle betrokkenen 
over het beleid 

Draagvlak voor je beleid en 
veiligheidsbewustwording binnen de vereniging 
creëren. 

 

7 Nazorg en evaluatie Kwaliteit van je beleid waarborgen, afspraken up-
to-date houden en waar nodig beleid aanpassen. 

 

https://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdend-gedrag/preventie
https://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag
http://www.maakereenpuntvan.nl/toolkits/
https://knrb.nl/wie-zijn-wij/organisatie/vertrouwenscontactpersonen/
https://knrb.nl/wie-zijn-wij/organisatie/vertrouwenscontactpersonen/
https://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen/cursus-vertrouwens-contact-personen
https://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen/cursus-vertrouwens-contact-personen
https://knrb.nl/wp-content/uploads/sites/171/2016/02/Code-Ongewenste-Omgangsvormen-juli2011.pdf
https://knrb.nl/wp-content/uploads/sites/171/2016/02/Code-Ongewenste-Omgangsvormen-juli2011.pdf
https://knrb.nl/wp-content/uploads/sites/171/2016/02/Code-Ongewenste-Omgangsvormen-juli2011.pdf
https://www.nocnsf.nl/vog
https://knrb.nl/voor-verenigingen/kennisbank/kennisbank-vrijwilligers/
https://knrb.nl/voor-verenigingen/kennisbank/kennisbank-vrijwilligers/
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Uitwerking Stappenplan ‘Veilig voelen op de vereniging’ 

1. Zet het onderwerp op de agenda Doel: maak het onderwerp bespreekbaar en ga er actief mee aan de slag. 
Wat moet ik daarvoor doen? Denk aan… 
1.1 Welke momenten agenderen? Bestuursvergadering, ALV, themabijeenkomst, betrokken leden persoonlijk aanspreken. 
1.2 Hoe agenderen? Bepalen welke taboes of risico’s er zijn op de vereniging en op basis daarvan:  

A: Keuze maken voor een specifiek onderwerp als ‘seksuele intimidatie’, ‘pesten’, 
‘outcoming’ of ‘sportief ongewenst gedrag’ voor LHBT-leden of de keuze voor een algemeen 
onderwerp als: ‘sociaal veilige omgeving’. 
B: Rol van het bestuur bepalen (zie Bijlage 1). 

1.3 Met wie? Instellen van een werkgroep (wel of niet onder de veiligheidscommissie). 
De afweging maken om op te trekken en samen te werken met andere (sport)verenigingen in 
de omgeving. Voordeel: energie bundelen en kennisdeling, ‘alleen ga je verder, samen sta je 
sterker’. Nadeel: proces gaat langzamer. 

2. Risicoanalyse Doel: een analyse maken wie wanneer en waar in de gelegenheid is grensoverschrijdend gedrag te 
vertonen. Een analyse maken wie wanneer en waar kwetsbaar is. 

Welke stappen kan ik zetten? Denk aan… 
2.1 Bestuur besluit om een risicoanalyse uit 

te voeren en geeft opdracht aan de 
werkgroep 

De werkgroep dient een afspiegeling van de vereniging te zijn, inclusief belangrijke 
sleutelfiguren: kader, junioren, senioren, vrijwilligers, ouders. 

2.2 Er wordt een werkgroep samengesteld  
2.3 Het afnemen van de inventarisatielijst 

door de werkgroep 
Bijlage 2: Inventarisatielijst 
Doel: inventariseren van de omgevingsveiligheid, sfeer en cultuur 

2.4 Het afnemen van interviews door de 
werkgroep 

Doel: inventariseren van meningen en gevoelens van allerlei doelgroepen binnen de 
vereniging. 

2.5 Het maken van een analyse van de 
bevindingen 

Het analyseren van de bevindingen van de inventarisatielijst en interviews. Tip: analyseer de 
overeenkomsten, frequentie, impact, etc.  

2.6 Conclusies trekken op basis van de 
analyse 

Concrete doelen en prioriteiten stellen. Dit verwerken in een verslag. 
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3. Stel een vertrouwenscontactpersoon 
(VCP) aan 

Doel: de VCP fungeert als eerste opvang voor leden met een klacht of een vraag over 
ongewenst gedrag. De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad, verwijst door naar geschikte 
hulp, adviseert en stimuleert het gebruik van preventieve maatregelen. 

Welke stappen moet ik daarvoor zetten? Denk aan… 
3.1 Besluiten of het aanstellen op initiatief 

van de vereniging is of van een extern 
betrokkene 

Extern betrokkene: sportbond, gemeente, expert 

3.2 Opstellen functieprofiel en 
sollicitatieprocedure 

Bijlage 5: functieprofiel VCP  

3.3  Uitzetten vacature en ingaan 
sollicitatieproces 

 

3.4 VCP laten deelnemen aan VCP-
opleiding van NOC*NSF 

https://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen/cursus-vertrouwens-contact-
personen  

4. Gedrags- en omgangsregels op de 
vereniging 

Doel: actief hanteren en uitdragen van omgangsregels om overschrijding van grenzen te 
voorkomen. Omgangsvormen- en gedragscode vormen samen een richtlijn voor de omgang 
tussen leden onderling en tussen sporters en begeleiders. 

Welke stappen moet ik daarvoor zetten? Denk aan… 
4.1 Het inventariseren van gewenste 

omgangsregels op de vereniging door 
de leden (inclusief ouders, kader, 
vrijwilligers) 

Door middel van bijv. enquêtes en interviews.  
Tip: maak ook gebruik van de resultaten van de risicoanalyse.  

4.2  Het opstellen van een formeel 
document met daarin de 
omgangsregels opgenomen 

Bijlage 3: Code omgangsvormen A en B KNRB 
Let op: dit document wordt herschreven in seizoen 2017 – 2018. 

4.3 Het opstellen van gedragsregels 
begeleiders in de sport 

Bijlage 4: ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld in Blauwdruk 
Tuchtreglement Seksuele Intimidatie, AV NOC*NSF 15 november 2011 

  

https://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen/cursus-vertrouwens-contact-personen
https://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen/cursus-vertrouwens-contact-personen
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5. Bepaal hoe om te gaan met aanstellingen van 
vrijwilligers 

Doel: als bestuur meer grip krijgen op vrijwilligers (zowel leden als geen leden) 
binnen je sportvereniging. 

Welke stappen moet ik daarvoor zetten? Denk aan… 
5.1 Kennismakingsgesprek Vragen naar motivatie om vrijwilligerswerk te doen, werkervaring, opvragen 

referenties. 
5.2 Referenties en achtergrond checken C.V., referenties van vorige organisaties waar de persoon in kwestie actief is geweest 

(werk of vrijwilligerswerk), ervaring van andere verenigingsleden met de persoon in 
kwestie.  
Bevragen registratie systeem Seksuele Intimidatie of de persoon in kwestie daarin 
voorkomt (als pleger van seksuele intimidatie). 

5.3 Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) laten 
aanvragen 

Keuze vereniging: éénmalig of regelmatig een VOG aanvragen 
https://www.nocnsf.nl/vog  

5.4 Contract afsluiten / gedragsregels 
ondertekenen 

Als je contracten afsluit met begeleiders (wel of niet betaald in dienst), neem dan 
codes voor omgang en gedragsregels in het contract mee. 
https://knrb.nl/voor-verenigingen/kennisbank/kennisbank-vrijwilligers/  

6. Informeer alle betrokkenen over het beleid Doel: draagvlak voor je beleid en veiligheidsbewustwording binnen de vereniging 
creëren. 

Hoe kun je dat bijvoorbeeld doen? Denk aan… 
6.1 Direct vanuit en namens het bestuur Notulen bestuursvergadering – jaarverslag - ALV 
6.2 Digitale mediums Website – social media – filmpje  
6.3 Exposure Posters – verenigingsblad – brochures  
6.4 Praktisch Visitekaartjes VCP – brievenbus en/of mailadres voor anonieme ideeën en meldingen 
6.5 Organiseren van informatieavonden  

  

https://www.nocnsf.nl/vog
https://knrb.nl/voor-verenigingen/kennisbank/kennisbank-vrijwilligers/
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7. Nazorg en evaluatie Doel: kwaliteit van je beleid waarborgen, afspraken up-to-date houden en waar 
nodig beleid aanpassen. 

Waar kun je aan denken? Denk aan… 
7.1 Evaluatie van het ingevoerde beleid Hoe ervaren de betrokkenen de uitvoering van het beleid? 

Wat is goed verlopen en wat niet? 
Houdt iedereen zich nog aan de afspraken? 
Zijn de gemaakte afspraken nog relevant/van toepassing? 
Waar kan het opgestelde beleid bijgesteld of aangescherpt worden? 
Hoe is de communicatie ervaren? Welke communicatie blijkt structureel nodig te 
zijn? 

7.2 Functioneringsgesprekken met (betaalde) 
vrijwilligers en commissies 

Model: planningsgesprek (doelen nieuw seizoen) – halfjaarlijkse evaluatie – 
beoordelingsgesprek. 
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Bijlage 1 – Diagram mogelijke rollen van het bestuur in sociaal veilig 
beleid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• het maken van 
veiligheidsbeleid

• aannemen van 
vrijwilligers 

• optreden in acute 
situaties

• beschermen van 
risicogevallen

• als onderwerpen een 
taboe zijn, actief 
bespreekbaar maken

• inspelen op 
actualiteit

voorlichtersrol voorbeeldrol

beleids- en 
procesrolweerbaarheidsrol
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Bijlage 2 – Inventarisatielijst risicoanalyse 
De inventarisatielijst is gebaseerd op de Toolkit Beleid Seksuele Intimidatie. 

A. Software: de sfeer en cultuur op de sportvereniging Ja Nee Verbeterpunten/opmerkingen 
 

Je wordt er niet op aangekeken als je kritiek geeft op een situatie binnen de 
vereniging. 

   

Het bestuur staat open voor kritiek vanuit de leden.    
Het bestuur doet (actief) iets met deze kritiek.    
Er worden geen vervelende grappen gemaakt.    
Grappen zoals hierboven bedoeld worden door leden en bestuur bestreden.    
Iedereen kan zichzelf zijn op de vereniging en er wordt geen druk uitgeoefend om je 
anders voor te doen. 

   

Mannen en vrouwen hebben gelijkwaardige posities en rollen binnen de vereniging.    
Er is geen bepaalde groep die de sfeer op de vereniging bepaalt.    
De sfeer op de vereniging is gericht op sportiviteit en respect.    
Onderling wordt erop gelet dat leden niet worden buitengesloten.    
Er is geen plaats voor pesterijen.    
Er zijn geen gewelddadige of emotionele mishandelingen op de vereniging.    
Er is actief beleid tegen geweld, agressie en pesterijen op de vereniging.    
Er zijn duidelijke gedragsregels op de vereniging.    
Leden houden zich aan deze gedragsregels.    
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B. Hardware: fysieke omgeving gebouw Ja Nee Verbeterpunten/opmerkingen 
 

Rondom het gebouw is er goede verlichting.    
De parkeerplaats en/of fietsenstalling is goed verlicht.    
De toegang tot het gebouw is goed verlicht.    
Gangen, kleedruimtes en douches zijn goed verlicht.    
Er zijn gescheiden kleed- en doucheruimtes voor mannen en vrouwen.    
Kleed- en doucheruimtes en toiletten zijn afsluitbaar tegen inloop door derden.    
Van bezoekers (niet-leden) is het duidelijk dat ze a) er zijn en b) waarom zij zich in 
het gebouw bevinden. 

   

Er is altijd iemand met verantwoordelijkheid als laatste aanwezig in het gebouw.    
Bij brand of raad is het duidelijk hoe men het gebouw snel en veilig kan verlaten.    
Er zijn brandblussers in het gebouw.    
Er zijn rookmelders in het gebouw.    
Er zijn koolmonoxide melders in het gebouw.    
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Bijlage 3 – Code ongewenste omgangsvormen 

 

 
 

Code Ongewenste omgangsvormen 
Vastgesteld AV 26 juli 2011 

 
Dit document wordt herschreven in seizoen 2017 - 2018 

 
Onderdeel A 
 
1. Veiligheid, gezondheid en respectvolle omgangsvormen 
Roeivereniging ‘Anoniem” rekent de zorg voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van leden, coaches 
en anderen verbonden aan de vereniging tot haar taken. 
Nota bene: leden van verenigingen nemen op eigen gezag en risico deel aan het bevaren van  
vaarwater tijdens het roeien en ondernemen als zodanig een zelfstandige vaarreis. Een 
belangrijk aspect daarvan is het voorkomen van ongewenste omgangsvormen, meer in het bijzonder 
seksuele intimidatie. Daarbij past een regeling voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon (VP). 
 
2. Ongewenste omgangsvormen 
Onder ongewenste omgangsvormen wordt in dit Onderdeel B van de Code Ongewenste 
Omgangsvormen verstaan seksuele intimidatie. De vereniging is gehouden dergelijke gedragingen 
tegen te gaan en te voorkomen, dan wel geven hieraan een nadrukkelijke stimulans. 
 
3. Beleidsverklaring bestuur 
Het bestuur richt zich op de bevordering van een sfeer binnen de vereniging ‘Anoniem’ waarin 
seksuele intimidatie niet voorkomt. Gebeurtenissen die daarop betrekking hebben zullen snel, grondig 
en met inachtneming van de privacy van betrokkenen worden onderzocht. 
Als eerste stap worden daarbij de persoon of personen waarop deze gebeurtenissen 
betrekking hebben geïnformeerd. Wanneer het om vermeende strafbare feiten gaat, worden hetzij 
betrokkenen gewezen op de mogelijkheid om aangifte bij de politie te doen, hetzij doet het bestuur 
direct aangifte bij de politie. 
 
4. Vertrouwenspersoon 
De Vertrouwenspersoon (VP) ongewenste omgangsvormen, zo mogelijk een arts, kan door 
elk lid dat hiermee te maken krijgt worden ingeschakeld. Na de benoeming door het bestuur wordt 
zijn/haar naam bekend gemaakt op het mededelingenbord en de website van vereniging ‘Anoniem’. 
De VP draagt zorg voor de opvang van leden die te maken hebben ongewenste omgangsvormen. De 
VP houdt alleen rekening met de belangen van het betreffende lid en is in principe gehouden aan 
geheimhouding. De VP doet niets zonder dat het lid dit wil en gaat in vertrouwen met de informatie 
om. De taken van de VP zijn: 
- Hulpverlening aan de klager/klaagster; 
- Samen met de melder analyseren wat er aan de hand is en wat er aan te doen is; 
- Zoeken naar een informele oplossing, bijvoorbeeld bemiddeling; 
- Adviseren over het indienen van een formele interne klacht bij de voorzitter van het bestuur; 
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- Nagaan of er een procedure richting tuchtrechtspraak ingezet kan of moet worden; 
- Eventueel verwijzen naar professionele hulpverlening; 
- Nazorg geven. 
 
Als vertrouwenspersonen voor de vereniging treden op (namen invullen). Hun contactgegevens 
worden binnen de vereniging ‘Anoniem’ bekend gemaakt via het mededelingenbord, het 
verenigingstijdschrift en de (interne) website. Deze personen hebben kennis genomen van het binnen 
de vereniging vastgestelde Verenigingsreglement Ongewenste Omgangsvormen en overige relevante 
regelingen en zijn vanaf de bekendmaking voor deze rol beschikbaar voor leden. De voorzitter van de 
vereniging ‘Anoniem’ treedt op als hun directe contactpersoon binnen het bestuur. Eenmaal per jaar 
overlegt het bestuur met de vertrouwenspersoon/personen over hun algemene ervaringen met de 
omgangsvormen binnen de vereniging ‘Anoniem’ en over eventueel te nemen preventieve 
maatregelen. 
 
5. Positie van klager en aangeklaagde, sancties en beroepsmogelijkheid 
Vanaf het moment dat een klager/klaagster een interne klacht bij het bestuur indient wegens 
ongewenst gedrag is de potentiële aangeklaagde bekend. De aangeklaagde moet, ongeacht de aard 
en ernst van de klacht, kunnen rekenen op een zorgvuldige en respectvolle benadering door de 
vereniging. Vereniging ‘Anoniem’ hanteert als uitgangspunt dat de klacht snel, grondig en zorgvuldig 
wordt onderzocht, waarbij hoor en wederhoor worden toegepast. Bij schuldig bevinding besluit het 
bestuur over passende disciplinaire maatregelen. 
 
6. Verantwoording naar bestuur en Algemene ledenvergadering 
Het bestuur van de Vereniging ‘Anoniem’ overlegt eenmaal per jaar met de 
vertrouwenspersoon/personen over hun algemene ervaringen met de omgangsvormen binnen de 
Vereniging ‘Anoniem’ en over eventueel te nemen preventieve maatregelen. Het bestuur informeert 
de Algemene vergadering jaarlijks over de stand van zaken, en over eventueel te wijzigen beleid. De 
Algemene vergadering bepaalt welke soort besluiten zij wenst te nemen, dan wel welke tot de 
verantwoordelijkheden van het bestuur behoren. 
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Onderdeel B (uitbreiding op onderdeel A) 
 
1. Veiligheid, gezondheid en respectvolle omgangsvormen 
Roeivereniging ‘Anoniem” rekent de zorg voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van leden, coaches 
en anderen verbonden aan de vereniging tot haar taken. 
Nota bene: leden van verenigingen nemen op eigen gezag en risico deel aan het bevaren van de 
vaarwater tijdens het roeien en ondernemen als zodanig een zelfstandige vaarreis.  
Een belangrijk aspect van welzijn zijn respectvolle omgangsvormen, respectievelijk het voorkomen van 
ongewenste omgangsvormen. Dat vraagt primair om een gezamenlijke inspanning van alle leden 
samen, waarbij ieder binnen de vereniging zijn eigen verantwoordelijkheid dient te nemen. Het 
bestuur is verantwoordelijk voor een gezonde en veilige sportomgeving. Daarbij past een regeling voor 
het aanstellen van een vertrouwenspersoon (VP). 

  
  
2. Ongewenste omgangsvormen 
Onder ongewenste omgangsvormen verstaan wij seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en 
discriminatie. De vereniging is gehouden dergelijke gedragingen tegen te gaan en te voorkomen, dan 
wel geven hieraan een nadrukkelijke stimulans. 
 
3. Beleidsverklaring bestuur 
Het bestuur richt zich op de bevordering van een sfeer binnen de vereniging waarin ongewenste 
omgangsvormen niet voorkomen. Gebeurtenissen die daarop betrekking hebben zullen snel, grondig 
en met inachtneming van de privacy van betrokkenen worden onderzocht. 
Als eerste stap worden daarbij de persoon of personen waarop deze gebeurtenissen betrekking 
hebben geïnformeerd. Wanneer het om vermeende strafbare feiten gaat, worden hetzij de 
betrokkenen gewezen op de mogelijkheid om aangifte bij de politie te doen, hetzij doet het bestuur 
direct aangifte bij de politie. 
 
4. Vertrouwenspersoon 
De Vertrouwenspersoon (VP) ongewenste omgangsvormen, zo mogelijk een arts, kan door 
elk lid dat hiermee te maken krijgt worden ingeschakeld. Na de benoeming door het bestuur 
wordt zijn/haar naam bekend gemaakt op het mededelingenbord en de website van vereniging 
‘Anoniem’. 
 

Voorbeeld van omgangsregels: 
Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en is discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging. 
Ik houd rekening met de grenzen die een ander aangeeft. 
Ik val de ander niet lastig. 
Ik berokken de ander geen schade. 
Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie. 
Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. 
Ik negeer de ander niet. 
Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. 
Ik gebruik geen geweld en doe niet aan het bedreigen van de ander. Ik neem geen wapens mee naar de vereniging. 
Ik kom niet ongewest te dichtbij in iemands persoonlijke ruimte. 
Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. 
Ik stel geen ongepast vragen en maak geen ongepast opmerkingen over iemands persoonlijk leven, uiterlijk en karakter. 
Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. As dat niet helpt, vraag ik een ander om 
hulp. 
Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en 
meldt dit zo nodig bij het bestuur. 
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De VP draagt zorg voor de opvang van leden die te maken hebben ongewenste omgangsvormen. De 
VP houdt alleen rekening met de belangen van het betreffende lid en is in principe gehouden aan 
geheimhouding. De VP doet niets zonder dat het lid dit wil en gaat in vertrouwen met de informatie 
om. De taken van de VP zijn: 
- Hulpverlening aan de klager/klaagster; 
- Samen met de melder analyseren wat er aan de hand is en wat er aan te doen is; 
- Zoeken naar een informele oplossing, bijvoorbeeld bemiddeling; 
- Adviseren over het indienen van een formele interne klacht bij de voorzitter van het bestuur; 
- Nagaan of er een procedure richting tuchtrechtspraak ingezet kan of moet worden; 
- Eventueel verwijzen naar professionele hulpverlening; 
- Nazorg geven. 
 
Als vertrouwenspersonen voor de vereniging treden op (namen invullen). Hun contactgegevens 
worden binnen de vereniging bekend gemaakt via het mededelingenbord, het verenigingstijdschrift 
en de (interne) website. Deze personen hebben kennis genomen van de binnen de vereniging 
vastgestelde Gedragscode en overige relevante regelingen en zijn vanaf de bekendmaking voor deze 
rol beschikbaar voor leden. De voorzitter van de vereniging treedt op als hun directe contactpersoon 
binnen het bestuur. Eenmaal per jaar overlegt het bestuur met de vertrouwenspersoon/personen over 
hun algemene ervaringen met de omgangsvormen binnen de vereniging en over eventueel te nemen 
preventieve maatregelen. 
 
5. Positie van klager en aangeklaagde, sancties en beroepsmogelijkheid 
Vanaf het moment dat een klager/klaagster een interne klacht bij het bestuur indient wegens 
ongewenst gedrag is de potentiële aangeklaagde bekend. De aangeklaagde moet, ongeacht de aard 
en ernst van de klacht, kunnen rekenen op een zorgvuldige en respectvolle benadering door de 
vereniging. Vereniging ‘Anoniem’ hanteert als uitgangspunt dat de klacht snel, grondig en zorgvuldig 
wordt onderzocht, waarbij hoor en wederhoor worden toegepast. Bij schuldig bevinding besluit het 
bestuur over passende corrigerende disciplinaire maatregelen, in het zwaarste geval royement. 
 
6. Verantwoording naar bestuur en Algemene ledenvergadering 
Het bestuur van de vereniging overlegt eenmaal per jaar met de vertrouwenspersoon/personen over 
hun algemene ervaringen met de omgangsvormen binnen de vereniging en over eventueel te nemen 
preventieve maatregelen. Het bestuur informeert de Algemene vergadering jaarlijks over de stand van 
zaken, en over eventueel te wijzigen beleid. De Algemene vergadering bepaalt welke soort besluiten 
zij wenst te nemen, dan wel welke tot de verantwoordelijkheden van het bestuur behoren. 
 

Plaats en datum 

Ondertekening van het bestuur, dan wel algemene vergadering van vereniging ‘Anoniem’ 
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Bijlage 4 – ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ 

‘Gedragsregels begeleiders in de sport’, zoals vastgesteld in Blauwdruk Tuchtreglement Seksuele 
Intimidatie in de AV van NOC*NSF van 15 november 2011. 

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 privéleven 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. 

6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk 
communicatie middel dan ook. 

7. De begeleider zal tijdens training(stages), 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

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

 
Deze Gedragsregels begeleiders in de sport zijn vastgesteld door de Algemene Vergadering van 
NOC*NSF d.d. 15 november 2011. 

  

https://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdend-gedrag/gedragsregels-seksuele-intimidatie
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Bijlage 5 – Functieprofiel VCP 

Het functieprofiel VCP  is afkomstig uit de Toolkit Beleid Seksuele Intimidatie. 

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:  

• laat de klager het verhaal vertellen, maar is alert op zijn/haar taak  
• bespreekt mogelijke doorverwijzingen  
• informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van het klachten- en /of 

tuchtreglement van de betreffende sportbond  
• vult het registratie- 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. 
  
Ad C. Preventieactiviteiten  
De VCP:  

• profileert zich binnen de eigen organisatie, zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie 
op de hoogte is van het bestaan van de VCP en ziet erop toe dat de gedragsregels van de 
sport worden nageleefd 

• houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en 
sanctionering van Seksuele Intimidatie binnen de sport 

• draagt bij aan beleidsuitvoering op sportverenigingsniveau met betrekking tot landelijke 
ontwikkelingen in het beleid Seksuele Intimidatie en sociaal veilige sportomgeving 

• geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden 
ontwikkeld tegen Seksuele Intimidatie. Hiervoor kan de toolkit/handboek sociaal veilige 
sportomgeving als leidraad worden gebruikt 

 
Randvoorwaarden  
De VCP:  

• is geen bestuurslid 
• heeft een duidelijk aanspreekpunt binnen bestuur en/of directie bv. respectievelijk de 

voorzitter of directeur  
• wordt een keer in de vier jaar gekozen door de interne democratische geledingen en/of 

aangesteld door de directeur  
• kan om de vier jaar een VOG overleggen  
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• is niet inhoudelijk betrokken bij procedures  
• werkt conform een protocol sociaal veilige sportomgeving tbv preventie en sanctioneren 

Seksuele Intimidatie  
 
Attitude  
De VCP:  

• is een sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend persoon  
• geniet het vertrouwen van de bij de sportvereniging of sportbond betrokken medewerkers 

en leden  
• heeft levenservaring, is integer en heeft een evenwichtige persoonlijkheid  
• is een persoon die zich neutraal en onafhankelijk op kan stellen  
• heeft affiniteit met een sociaal veilige sportomgeving en wil daaraan een bijdrage leveren  

 
Vaardigheden  
De VCP:  

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

• kan een vertrouwelijk gesprek voeren met klager, beschuldigde, sportbond of 
sportvereniging  

• kan reflecteren  
• kan omgaan met vertrouwelijkheid en weerstanden  
• kan omgaan met emoties van zichzelf, de beschuldigde, het slachtoffer en de omgeving  
• is in staat mee te werken beleid uit te voeren  

 
Kennis  
De VCP:  

• weet welke procedures er bij een (dreigend) incident gevolgd kunnen worden  
• heeft voldoende kennis van procedurele gang van zaken rondom het indienen van een klacht  
• kent de sociale kaart betreffende Seksuele Intimidatie  
• kent de individuele en groepsprocessen die spelen bij seksueel Grensoverschrijdend Gedrag  
• heeft kennis van de interne organisatiestructuur en cultuur  

 
Aanbevelingen  
De VCP:  

• heeft VCP-training gevolgd en is aanwezig bij terugkomdagen  
• staat open voor deelname aan intervisiebijeenkomsten binnen/tussen sportbonden  

 


