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Welkom!

• Voorstellen

• Wat wilt u graag weten m.b.t. preventie van ongewenst gedrag?

Leden van KNRB/aangesloten verenigingen





Programma

• Filmfragment
• Welkom
• Feiten & Definitie
• Hoe is de situatie op jouw vereniging?
• High5 stappenplan
• Maatregelen (evt. VOG-aanvraag specifiek!)
• Maatwerk ondersteuning Expertpoule

Vandaag



Het zal je maar gebeuren!

Overmars weg bij Ajax om grensoverschrijdende berichten

Directeur voetbalzaken Marc Overmars vertrekt per direct bij Ajax. Dit heeft hij na 
gesprekken in de afgelopen dagen met de raad van commissarissen (rvc) en algemeen 
directeur Edwin van der Sar besloten. Hij heeft gedurende een langere periode 
grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega’s gestuurd, meldt de 
club uit Amsterdam.

Bron: RTL Nieuws

Wat doe je als het mis is?



Feiten

• 48,6% van alle Nederlanders die als kind hebben gesport, heeft in ieder geval 1 ervaring 
met grensoverschrijdend gedrag gehad, die indruk heeft achtergelaten. Dit kan emotioneel, 
lichamelijk of seksueel zijn geweest. Dit komt overeen met 3 miljoen sporters.

• 15,5% heeft als kind seksuele intimidatie meegemaakt en bijna de helft hiervan (7,2%) geeft
aan dat het indruk heeft gemaakt.

• Een derde van het meest ingrijpende seksueel grensoverschrijdend gedrag is gepleegd 
door één of meerdere mannelijke sporter(s). Bij 25% ging het om de 
mannelijke coach/trainer/begeleider.

• 22 % van kinderen tot 18 jaar is gepest in de sportomgeving

Grensoverschrijdend gedrag komt overal voor en kan dus ook bij jouw vereniging voorkomen. 
Voorkomen is beter dan genezen!

Bron: Prevalentieonderzoek I&O Research i.o.v. NOC*NSF, ministerie VWS 2020



Definitie

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.

Grensoverschrijdend gedrag in de sport =



#veiligesport

Waar sta je nu?



In beeld brengen van de situatie

• Cultuur 

• Gedrag

• Omgeving

• Bescherming

• Online

Checklist grensoverschrijdend gedrag 
(https://centrumveiligesport.nl/doelgroepen/bestuurders-en-begeleiders/stappenplan/stap-2-wat-kan-beter)
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Stellingen of 
vragen

In groepjes



Hoe is de situatie op jouw vereniging?

• Thema sociale veiligheid wordt regelmatig besproken op de vereniging.

• We hebben afspraken over het gebruik van mobieltjes/groepsapps.

• Onze trainers moeten een VOG kunnen tonen.

• Wij passen het 4-ogen principe toe.

Stellingen
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Hoe maak je 
jouw vereniging
veilig?



Formuleren visie

“Roeivereniging (............) rekent de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van haar 
leden, coaches en anderen die verbonden zijn aan haar vereniging tot één van haar 
kerntaken.
Een belangrijk aspect van welzijn en gezondheid zijn respectvolle omgangsvormen, 
respec?evelijk het voorkomen van ongewenste omgangsvormen. Dat vraagt om een 
gezamenlijke inspanning van alle leden tezamen, waarbij iedereen binnen de vereniging 
zijn/haar eigen verantwoordelijkheid dient te nemen.”

Voorbeeld visie



Hulpmiddelen

High 5 Stappenplan 
Centrum Veilige Sport



Maatregelen 

• Aandacht voor sociale veiligheid, zet het op de agenda;
• Preventiebeleid: 
• Vertrouwenscontactpersoon (VCP) aanstellen, 
• Aannamebeleid hanteren: VOG, gedragsregels, referentiecheck
• Omgangsregels 

• Gratis VOG-regeling: www.gratisvog.nl
• Hanteer de meldplicht & meldcode bij (vermoeden van) seksuele intimidatie, vraag 

advies bij Centrum Veilige Sport: 0900 – 20 25 590.

Bestuurders

http://www.gratisvog.nl/


bestuur - vertrouwenscontactpersoon (VCP)
Bestuur VCP

• Agendapunt;
• Preventiebeleid 

o Gedragsregels;
o VCP aanstellen;
o VOG: www.gratisvog.nl;
o Referentiecheck;
o Verklaring  Onderwerping Tuchtrecht (VOT);
o Meldprotocol of klachtenprotocol

• 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

http://www.gratisvog.nl/


Maatregelen

• Voorbeeldrol benadrukken!; 
• Vier-ogen beleid: bescherming voor sporters en begeleiders zelf; 
• Er zijn gedragsregels voor begeleiders; laat ze bij aanstelling gedragsregels 

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

seksuele intimidatie;
• Stimuleer de bijscholing ‘Herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag’ 

van de ASK (NOC*NSF).

Begeleiders



Maatregelen

• Wijs op de functie VCP;
• Er zijn gedragsregels voor sporters (soms ook voor ouders);
• Informatiebijeenkomst voor ouders: 
ü voorbeeldgedrag / functie VCP / proces belangrijker dan resultaat (visie club)
ü groepsafspraken begin seizoen / doorstroming naar selectie

• Optie: betrokken ouders een VOT laten tekenen.

Sporters en ouders 



Gratis VOG-regeling 

• Voorwaarden Gracs VOG-regeling (CIBG)? www.gracsvog.nl
ü VCP
ü Aannamebeleid
ü Omgangsregels

• E-herkenning
• Aanvraag c.q. klaarzeeen VOG’s (Juscs)/Screeningsprofielen
• Overhandiging VOG
• VOG check en herhaling

Stappen

http://www.gratisvog.nl/


Aan de slag?

• Helpdesk Gratis VOG regeling: vog@nocnsf.nl of 06-30621707

• Inzet expert: vog@nocnsf.nl

• Zorg of twijfel in de club: Bel CVSN op 0900 – 20 25 590 

Centrum Veilige Sport Nederland/Expertpoule VOG

mailto:vog@nocnsf.nl


Ondersteuning

• Stuur nu (tijdens deze bijeenkomst!) een mail naar vog@nocnsf.nl
• Noteer daarin je telefoonnummer en welke stappen je naar aanleiding van deze 

bijeenkomst met je vereniging wil nemen.
• Binnen een week neemt een expert contact met je op over vervolgtraject.

Nu meteen
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