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Voorwoord

Je wilt tenslotte een situatie scheppen 

waarin sporters volop tot hun recht 

kunnen komen en met plezier sporten. 

Daarbij hoort dat je maatregelen neemt 

om grensoverschrijdend gedrag, in 

alle vormen,  te voorkomen en dat je 

voorbereid bent om adequaat om te gaan 

met de gevolgen als het toch gebeurt. Alle 

reden dus om aanvullende maatregelen te 

nemen om grensoverschrijdend gedrag zo 

veel mogelijk te voorkomen.

In dit document lees je meer over 

grensoverschrijdend gedrag, krijg je een 

stappenplan voor maatregelen om de 

kans op grensoverschrijdend gedrag te 

minimaliseren en vind je voorbeelden die 

je kunt opnemen in jouw verenigingsbeleid. 

Je kunt de informatie natuurlijk aanpassen 

naar je eigen clubwensen.

We hopen dat je met deze informatie aan 

de slag gaat, zodat alle Ridderkerkers in 

een veilige omgeving kunnen sporten. 

Schroom niet om je eigen inbreng te 

leveren, ervaringen te delen en vragen te 

stellen als zaken niet duidelijk zijn. 

Voor meer informatie over Club Support 

0180 verwijzen wij je naar onze website: 

www.facetridderkerk.nl.

Succes!

Club Support 0180
Terry Wisse

Als sportclub wil je de zaken binnen je 

sportvereniging goed op orde hebben. 

De zorg voor een veilige omgeving is 

daarin essentieel.
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Grensoverschrijdend gedrag in de sport 

is elke vorm van gedrag of toenadering, 

in verbale, non-verbale, digitale 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 onder omstandigheden 

die rechtstreeks verband houden 

met het beoefenen van de sport en 

waarin de spelregels of reglementen 

niet voorzien.

Van grensoverschrijdend gedrag is in het 

bijzonder sprake wanneer een bedreigende, 

vijandige, beledigende, vernederende, 

sociaal onveilige of kwetsende situatie 

wordt gecreëerd. De ervaring van de 

sporter is daarbij leidend. Dit wil zeggen: 

zodra een sporter zegt ongewenst gedrag 

te ervaren, dan moet je deze uiting serieus 

nemen. 

Globaal gezien is er een aantal soorten 

grensoverschrijdend gedrag: pesten, 

discriminatie, seksuele intimidatie, 

bedreiging, belediging en mishandeling.

De afgelopen jaren zijn er een aantal 

instrumenten ontwikkeld en ingevoerd op 

het gebied van preventie en repressie van 

grensoverschrijdend gedrag:

• Voorlichtingsmateriaal en advies  

verkrijgbaar bij NOC*NSF.

• Opleidingsmodules bij de Academie 

voor Sportkader over onder andere 

Seksuele Intimidatie of de training 

voor vertrouwenscontactpersoon in 

de sport.

• Insipriatiesessies die bij bonden 

of verenigingen kunnen worden 

verzorgd door NOC*NSF.

• Aanstellen van een 

vertrouwenscontactpersoon (VCP).

• Verklaring Omtrent Gedrag  (VOG) 

verplicht stellen. Deze is sinds 2015 

gratis voor vrijwilligers.

• Verklaring Onderwerping Tuchtrecht 

(VOT).

• Vertrouwenspunt Sport en de 

vertrouwenspersoon (landelijk 

steunpunt voor grensoverschrijdend 

gedrag).

• Het registratiesysteem plegers van 

seksuele intimidatie (ook wel bekend 

als de zwarte lijst).

Grensoverschrijdend gedrag:

maak er een 
punt van!

Grensoverschrijdend gedrag
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Stappenplan

Als sportclub kun je verschillende 

maatregelen nemen om de kans op 

grensoverscheidend gedrag op de club 

te verkleinen of te voorkomen. 

Bestuursverantwoordelijkheid

Misbruik, pesten, discriminatie en geweld 

kunnen helaas nooit voor 100% voorkomen 

worden, maar het bestuur van de vereniging 

moet alles in het werk stellen om er voor te 

zorgen dat de kans erop zo klein mogelijk is. 

Daarom is het van belang dat het bestuur 

beleid maakt dat daar op gericht is en dit 

beleid structureel geevalueerd wordt. Maak 

seksuele intimidatie en andere vormen van 

grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar!

Stappenplan

• Stap 1: zet het onderwerp op de    

agenda en maak het bespreekbaar.

• Stap 2: maak een risicoanalyse.

• Stap 3: stel een vertrouwens-

contactpersoon aan (VCP).

• 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 jouw leden 

omgangsregels.

• Stap 7: informeer alle betrokkenen 

over het beleid.

Stap 1: zet het op de agenda

Grensoverschrijdend gedrag, in alle 

vormen, kan ook bij jouw sportclub 

plaatsvinden. Als bestuur heb je de taak 

om de kans hierop zo klein mogelijk te 

maken. Maak dit onderwerp bespreekbaar 

en zet het op de agenda , bijvoorbeeld 

door het aan de orde te stellen tijdens 

de Algemene Ledenvergadering of in de 

reguliere communicatie. Betrek leden, 

vrijwilligers en bestuursleden hier actief bij.

Stap 2: maak een risicoanalyse

Kijk wie, wanneer en waar in de gelegenheid 

is grensoverschrijdend gedrag te vertonen 

en wie, wanneer en waar kwetsbaar is voor 

seksueel misbruik.

Onderzoek wijst uit dat minderjarigen of 

mensen met een verstandelijke beperking 

vaker slachtoffer zijn van seksuele 

intimidatie. Dit komt door de onderlinge 

machtsverhouding. Vaak zijn dat trainers 

van jeugdelftallen, maar het kan ook gaan 

om iemand die de grasmat onderhoudt, 

een verzorger of masseur. Zijn er veel 

afgesloten of afgelegen ruimten? Hoe 

is de accommodatie ingericht? Slapen 

vrijwilligers wel eens samen met 

minderjarigen in één ruimte? Neem ook dit 

mee in de risicoanalyse.

Het is belangrijk dat het uitvoeren van 

een risicoanalyse éérst wordt besproken 

binnen de sportclub. Betrek leden bij 

het oplossingen van geconstateerde 

risicofactoren.

Stap 3: stel een VCP aan

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) 

is binnen de sportclub het eerste 

aanspreekpunt voor iedereen die te 

maken heeft met seksuele intimidatie 

of ander ongewenst gedrag.  De VCP is 

er voor sporters, ouders van sporters, 

toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, 

bestuur en anderen. Deze persoon biedt 

binnen de club een luisterend oor, geeft 

raad en verwijst eventueel door naar 

geschikte hulp. De VCP is op de hoogte van 

de mogelijkheden die er zijn om hulp te 

krijgen. Veel verenigingen en alle - bij NOC 

* NCF  aangesloten - sportbonden hebben 

een VCP aangesteld. Zij wijzen de weg bij 

vragen en kunnen actief meedenken over 

preventieve maatregelen.

Een goede VCP: 

• is sociaal, toegankelijk, oprecht en 

gezaghebbend;

• geniet vertrouwen van de bij de 

vereniging of bond betrokken 

medewerkers en leden;

• heeft levenservaring, is integer en heeft 

een evenwichtige persoonlijkheid;

• kan zich neutraal en onafhankelijk 

opstellen;

• heeft affiniteit met een sociaal veilige 

sportomgeving en wil daaraan een 

bijdrage leveren.

Sportclubs kunnen zelf een VCP aanstellen, 

maar het kan ook gebeuren op initiatief 

van een externe betrokkene, zoals een 

ouder, de bond of de gemeente.
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Tips voor het bekendmaken van beleid en 

VCP:

• Heeft je sportvereniging een clubblad? 

Schrijf regelmatig een stukje over 

sociale veiligheid, gedragsregels en 

de VCP.

• Heeft je sportvereniging een website? 

Maak je beleid en de VCP hierop 

zichtbaar.

• Organiseer een informatieavond voor 

ouders, kaders en sporters.

• Zorg dat de VCP ook per e-mail te 

bereiken is voor vragen of klachten.

• Besteed aandacht aan sociale 

veiligheid, preventie van seksuele 

intimidatie en de VCP in het 

jaarverslag.

• Hang posters op in de kantine.

• Verspreid brochures binnen jouw 

sportvereniging. Je kunt gebruik 

maken van gratis informatiemateriaal 

van NOC*NSF.

• Deel een gadget uit met de 

contactgegevens van de VCP.

• Maak een brievenbus waarin mensen 

briefjes kunnen stoppen met vragen, 

gevoelens en ervaringen.

• Maak gebruik van sociale media, zoals 

Twitter, Facebook, Instagram en/of 

filmpjes op YouTube. Denk aan het 

plaatsen van de link naar het filmpje 

over het vertrouwenspunt op de 

website.

Stap 4: besteed aandacht aan de 

gedragsregels voor begeleiders in de 

sport 

In de sport is de relatie tussen de trainer 

en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft 

de georganiseerde sport gedragsregels 

vastgesteld. Deze gedragsregels zijn 

gericht op trainers, coaches, kaderleden etc 

en maken deel uit van het Tuchtreglement 

van de sportbond. Ze geven aan waar 

de grenzen liggen in het contact tussen 

begeleider en sporter.  De gedragsregels 

vind je op pagina 12.

Stap 5: bepaal hoe om te gaan met 

aanstellingen van vrijwilligers

Het is raadzaam om nieuwe vrijwilligers te 

screenen. Het is bekend dat plegers van 

(seksueel) grensoverschrijdend gedrag 

situaties opzoeken waarin makkelijk contact 

gelegd kan worden met minderjarigen. 

Daarbij maken ze vaak gebruik van de 

welwillendheid en het vertrouwen binnen 

een sportvereniging. Je kunt mensen 

screenen door middel van:

• een kennismakingsgesprek;

• het checken van referenties;

• het laten aanvragen van een VOG;

• het laten ondertekenen van 

gedragsregels;

• het checken van de naam bij het 

Register van veroordeelden inzake 

seksuele intimidatie.

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. Neem 

hiervoor contact op met jouw sportbond. 

Dit register is goedgekeurd in de Algemene 

Vergadering van NOC*NSF  en sinds 

2012 in werking. Veroordeelden komen 

in het register voor de duur die door de 

tuchtrechter in de uitspraak is vastgesteld. 

Zodra de termijn is verlopen, verdwijnt de 

registratie uit het register. De tuchtrechter 

geeft in de uitspraak aan wat de tijdsduur 

van de sanctie is, maar ook op welke 

doelgroepen deze betrekking heeft. Deze 

elementen zijn dan ook terug te vinden 

in het register en deze informatie kan 

gegeven worden wanneer een naam in het 

register is gevonden. 

Het register is in 2012 geheel leeg van start 

gegaan. Tuchtrechtelijke veroordelingen 

van voor 2012 kunnen niet worden 

opgenomen. De tuchtprocedures moeten 

eerst gecontroleerd en erkend zijn 

voordat de veroordelingen in het register 

opgenomen mogen worden. Op dit 

moment hebben vrijwel alle bonden hun 

tuchtrechtspraak op orde door het zelf 

regelen of door het onder te brengen bij 

het Instituut Sportrechtspraak. 
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Stap 6: maak samen met jouw leden 

omgangsregels

Binnen sportverenigingen heb je te maken 

met intimiteit. Bij veel activiteiten is er 

sprake van lichamelijk contact. Stel daarom 

omgangsregels op, maak deze bekend en 

draag deze actief uit.

Enkele voorbeelden van omgangsregels:

• Ik accepteer en respecteer de 

ander zoals hij is en discrimineer 

niet. Iedereen telt mee binnen de 

sportclub.

• Ik houd rekening met de grenzen die 

de ander aangeeft.

• Ik val de ander niet lastig.

• Ik maak op geen enkele wijze misbruik 

van mijn machtspositie.

• Ik kom niet ongewenst te dichtbij en 

raak de ander niet tegen zijn of haar 

wil aan.

• Als iemand mij hindert of lastig valt 

dan vraag ik hem/haar hiermee te 

stoppen. Als 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 meld dit zo nodig bij het 

bestuur.

Stap 7: informeer alle betrokkenen over 

het beleid

Informeer iedereen die betrokken is bij je 

sportvereniging over het beleid omtrent 

seksueel grensoverschrijdend gedrag en de 

preventie daarvan. Zorg dat het voltallige 

kader de gemaakte afspraken kent. Stel 

ook leden en ouders op de hoogte. Betrek 

ze waar mogelijk in de besluitvorming en 

zorg uiteindelijk voor heldere voorlichting 

over de noodzaak van preventief beleid.
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Verenigingsbeleid

De gemeente Ridderkerk vindt het van 

groot belang dat iedereen in Ridderkerk 

met plezier kan sporten. De gemeente 

ziet graag dat de randvoorwaarden 

die hieraan kunnen bijdragen 

omschreven worden in het beleid van 

de verenigingen. Ook kan het opnemen 

van duidelijke normen en waarden in 

het verenigingsbeleid bijdragen aan een 

positief sportklimaat. 

In dit hoofstuk wordt een voorbeeld 

gegeven van hoe je bepaalde normen 

en waarden in je verenigingsbeleid kan 

opnemen. Aan bod komen algemene 

gedragsregels, beleid op drugs, 

ongewenste intimiteiten,  de rol van een 

vertouwenspersoon en de VOG.

Gedragsregels

Binnen de gedragsregels is een set aan 

afspraken opgenomen die ten doel heeft 

een aangename omgeving te creëren 

waar iedereen prettig zijn/haar sport kan 

bedrijven. 

• Respect opbrengen voor anderen. Een 

lid en kaderleden dienen zich derhalve 

te onthouden van: onbehoorlijk 

taalgebruik, verbaal en fysiek geweld 

binnen of buiten de training of 

wedstrijd. Medeleden, vrijwilligers, 

trainers, assistenten, commissie- en 

bestuursleden alsmede bezoekers 

worden met respect en fatsoen 

behandeld. 

• Fouten maken is menselijk; accepteer 

dat en wordt niet direct boos. Ga je 

toch een keer in de fout, maak dan 

je excuses. 

• Pesten wordt niet getolereerd. 

• Behandel ieder als gelijkwaardig. 

• Discriminatie naar afkomst, huidskleur, 

geloofsovertuiging of seksuele 

voorkeuren is verboden en wordt 

bestreden. Tijdens de wedstrijden en 

trainingen vormt de Nederlandse taal 

het uitgangspunt als voertaal. 

• Ieder lid heeft respect voor andermans 

eigendommen. Iedereen is hoofdelijk 

aansprakelijk.

• Voor een door hem/haar persoonlijk 

aangerichte schade c.q. vernieling en/

of diefstal. 

• Ieder lid dient er zorg voor te dragen 

dat de gebruikte ruimte netjes wordt 

achtergelaten. 

• Een lid dient een medeverenigingslid 

te attenderen indien dit medelid de 

gedragsregels overtreedt. 

• Een lid dat een overtreding van de 

gedragsregels constateert, dient 

hiervan melding te maken  bij een 

trainer, commissie- of bestuurslid. 

Consequenties

Een lid is aanspreekbaar op zijn/haar 

(wan)gedrag. Bij overtreding van deze 

gedragsregels kan het bestuur overgaan 

tot schorsing en uiteindelijk royement van 

het desbetreffende lid.

Beleid op alcohol

Het is jeugd tot 18 jaar wettelijk verboden 

om alcoholhoudende dranken te nuttigen. 

Het schenken van alcohol brengt een 

grote verantwoordelijkheid met zich mee. 

Daarom kun je in het verenigingsbeleid 

afspraken opnemen omtrent het schenken 

van alcohol. Je kunt er bijvoorbeeld 

voor kiezen om niet te schenken tijdens 

jeugdwedstrijden en/of op clubdagen 

voor jong en oud. Ook kun je in dit beleid 

aandacht besteden aan het voorkomen 

van alcoholmisbruik en rijden onder 

invloed. Meer informatie over het opleiden 

van jouw kantinemedewerkers vind je op 

de website van NOC*NSF: 

https://www.nocnsf.nl/iva. 

Beleid op drugs

Om een gezond en veilig klimaat te creëren 

is het belangrijk dat er beleid wordt 

gemaakt met betrekking tot (het gebruik 

van) drugs. Beleid is het naleven van 

afspraken en regels die door het bestuur 

van de vereniging opgesteld worden. De 

regels zijn bedoeld om:

• Bij te dragen aan een gezond en veilig 

klimaat op en rond de sportvereniging;

• Bij te dragen aan gezondheid en 

talentontwikkeling;

• Te zorgen voor een klimaat waarin 

jeugdleden optimaal kunnen sporten 

en het hoogst mogelijke resultaat 

kunnen behalen;

• Te zorgen voor een positieve en veilige 

sfeer op en rond de sportvereniging.

 

Randvoorwaarden drugsbeleid

Randvoorwaarden dan wel aandachts-

punten bij het opstellen en handhaven van 

het drugsbeleid zijn:

• Het creëren van bewustwording 

bij ouders. Dit is een noodzakelijke 

voorwaarde voor gedragsverandering. 

Voorlichting aan ouders kan hierbij een 

middel zijn om meer bewustwording 

te creëren. 

• Stel een vertrouwenspersoon aan.

• Educatie door middel van voorlichting 

aan (jeugd)leden.

• Betrek jongeren bij het proces en zet 

in op bewustwording. 

• Versterk de regie op het proces 

rondom preventie van drugs.
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Regels omtrent drugsbezit en -gebruik

Het is aan het bestuur om te bepalen 

welke regels er worden gehanteerd met 

betrekking tot drugsgebruik. Onderstaand 

worden een aantal voorbeelden genoemd 

van regels die in het beleid opgenomen 

kunnen worden voor een veilig en gezond 

verenigingsklimaat. 

Het gebruik van cannabis op het 

sportcomplex is niet toegestaan, het is 

tevens niet toegestaan onder invloed 

te zijn van cannabis, of cannabis(-

producten) in bezit te hebben, te 

gebruiken, verspreiden, verhandelen 

of verwerken. Het gebruik van cannabis 

vermindert de sportprestatie en gaat dus 

niet samen met sport. Dealen in cannabis 

heeft invloed op de veiligheid van de leden. 

Leden, jeugdleden, vrijwilligers, trainers en 

leiding die de regels overtreden worden 

hierop aangesproken en verzocht het 

sportcomplex te verlaten. Verdere sancties 

worden ingevuld door het bestuur .  

Het is van belang dat de vereniging 

afspraken maakt met de wijkagent over 

de handhaving van het blowverbod in de 

omgeving van de sportvereniging. 

Op het complex, bij feesten, op 

sportreizen en andere activiteiten is 

het niet toegestaan drugs in bezit te 

hebben, te gebruiken of hiervan onder 

invloed te zijn. Bezit, verhandelen en 

gebruik van deze stoffen zijn volgens de 

wet verboden. Daarnaast kan iemand die 

drugs heeft gebruikt, niet goed sporten 

en leren. Door gebruik van drugs wordt 

de kans op blessures en agressie vergroot. 

Bij het signaleren of vermoeden van 

drugsgebruik volgt er een gesprek met het 

bestuur. De persoon kan direct verwijderd 

worden van het sportcomplex.   

Met de wijkagent kunnen afspraken 

worden gemaakt over wat te 

doen bij het vinden van drugs.   

Dealen is niet toegestaan in en rond het 

sportcomplex. Dealen is niet toegestaan 

tijdens feesten, sportreizen en andere 

(jeugdlid)-activiteiten. Wie op het 

sportcomplex dealt, pleegt een strafbaar 

feit en brengt de vereniging en het veilige 

sportklimaat ernstige schade toe. In het 

geval dat er een vermoeden bestaat 

dat iemand dealt wordt altijd de politie 

ingeschakeld. Er zijn afspraken met de 

wijkagent over handhaving bij dealen op 

het complex. Verdachte signalen worden 

direct teruggekoppeld aan de wijkagent en 

andersom. Als sprake is van een dealend

jeugdlid, maakt de vereniging dit bekend 

aan de jeugdleden en verwijst jeugdleden 

rondom de dealer naar een deskundige 

voor consultatie en zo nodig begeleiding.

De trainer is op de hoogte van (wijzigingen 

in) medicijngebruik van jeugdleden. Het 

gebruik van bepaalde medicijnen kan 

het reactie- en concentratievermogen 

beïnvloeden. Dit kan risico’s met zich 

meebrengen bij het uitvoeren van bepaalde 

taken en sporten. In geval van twijfel of er 

nog sprake is van een veilige en werkbare 

situatie, gaat de trainer in gesprek met 

de jeugdlid en neemt contact op met 

ouders. Als een jeugdlid merkt dat er 

door medicijngebruik een veiligheidsrisico 

ontstaat, meldt hij of zij dit bij de trainer. De 

trainer neemt contact op met de ouders. 

Het gebruik van energydranken wordt 

ontmoedigd en er wordt daarom ook geen 

energydrank verkocht aan jongeren onder 

de 18 jaar. Het drinken van energydrank kan 

leiden tot rusteloosheid en vermoeidheid 

(bij uitwerking van de werkzame stoffen). 

Dit komt de sportprestaties niet ten goede. 

Voldoende voeding en nachtrust zorgt voor 

een natuurlijke bron van energie. 

Sancties

Bij overtreding van de regels met 

betrekking tot soft- of harddrugs volgt 

namens het bestuur een sanctie tegen 

de overtreder en kennisgeving aan -voor 

zover van toepassing- ouders, coaches en 

trainers. Afhankelijk van de ernst van de 

overtreding, kan dit bijvoorbeeld zijn:

• Ontzegging van de toegang tot het 

terrein en de gebouwen van de 

sportvereniging (voor bepaalde of 

onbepaalde tijd);

• Een speelverbod (voor bepaalde of 

onbepaalde tijd);

• Schorsing van het lidmaatschap;

• Ontzetting uit het lidmaatschap;

• Een door het bestuur te bepalen 

andere sanctie;

• Een combinatie van voorgaande 

sancties.
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Ongewenste intimiteiten

De hoofdregel is dat iedereen zich dient te 

onthouden van seksueel (machts)misbruik 

en seksuele intimidatie. Deze hoofdregel 

is specifiek voor de sport uitgewerkt in 

een aantal gedragsregels, die door alle 

sportbonden zijn onderschreven. 

De omgang tussen mensen en het 

lichamelijk contact bij het sporten laten 

zich niet tot in detail regelen. Dat is 

ook niet de bedoeling van deze regels. 

Lichamelijk contact kan functioneel zijn. 

Aanrakingen en bijvoorbeeld het geven van 

complimentjes moeten kunnen in de sport. 

De gedragsregels zijn richtlijnen voor de 

train(st)ers, assistenten en commissieleden 

(verder te noemen begeleider), waarmee 

seksuele intimidatie kan worden voorkomen. 

Ze geven de grenzen aan van het handelen. 

Ze fungeren als toetssteen voor het gedrag 

van begeleiders en spelers in concrete 

situaties. Ze nodigen uit tot nadenken en 

discussiëren over het eigen handelen en 

dat van anderen in de sportomgeving. 

Regels

• De begeleider moet zorgen voor een 

omgeving en sfeer waarbinnen de 

sporter zich veilig voelt. 

• De begeleider onthoudt zich ervan de 

sporter te bejegenen op een wijze die 

de sporter in zijn waardigheid aantast 

en verder in het privéleven van de 

sporter doordringt dan nodig is voor 

het gezamenlijk gestelde doel. 

• De begeleider onthoudt zich van elke 

vorm van seksueel (machts)misbruik 

of seksuele intimidatie tegenover de 

sporter. 

• De begeleider mag een specifieke 

situatie niet gebruiken voor 

doeleinden ten eigen nutte, die in 

strijd zijn met de verantwoordelijkheid 

voor de speler of die grenzen van de 

relatie overschrijden, zoals:    

- bevrediging van eigen seksuele en/

of agressieve verlangens;   

- een seksuele / erotische  geladen 

sfeer scheppen;  

- met seksueel gedrag ingaan op 

verliefde gevoelens, seksuele verlangens 

of fantasieën van de sporter ;  

- vormen van aanranding;  

-   exhibitioneren; 

• Seksuele handelingen en seksuele 

relaties tussen de begeleider en de 

jeugdige sporter tot 16 jaar zijn onder 

geen beding geoorloofd en worden 

beschouwd als seksueel misbruik.  

• De begeleider zal tijdens trainingen, 

wedstrijden en kampen gereserveerd 

en met respect  omgaan met de 

sporter en de ruimten waarin de 

sporter zich bevindt.  

• In de (professionele) relatie met 

de speler kunnen bij zowel speler 

als begeleider gevoelens ontstaan 

die zich niet verhouden met de 

relatie tot het trainen en begeleiden. 

Bijvoorbeeld verliefdheid. Seksuele 

handelingen en relaties tussen 

begeleider en speler worden ten 

strengste afgeraden. Het is raadzaam 

één van beide verhoudingen te 

verbreken, de seksuele of de sport 

relatie. 

• De begeleider zal zich niet alleen 

met een sporter ophouden in een 

kleedruimte, mits er dringende 

redenen zijn dit wel te doen. 

• De begeleider mag de sporter niet 

op zodanige wijze aanraken dat 

de sporter en/of begeleider deze 

aanraking naar redelijke verwachting 

als seksueel of erotisch van aard 

zal ervaren. Uitgangspunt is wat 

de speler als seksueel intimideren 

ervaart. Functionele aanrakingen zijn 

natuurlijk toegestaan. 

• De begeleider onthoudt zich van 

seksueel getinte verbale intimiteiten. 

Hierbij valt te denken aan:  

- Seksueel getinte 

opmerkingen, insinuaties, 

grove taal en schuine moppen.  

- Het stellen van niet-functionele 

vragen over het seksleven van je 

sporter. 

• De begeleider heeft de plicht 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 instantie 

samen te werken opdat zij hun werk 

goed kunnen uitoefenen. 

• De begeleider zal de sporter geen 

vergoeding 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. 
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• Ga na de training, vooral als het 

donker is, met z’n tweeën of met 

meer naar huis (dit geldt vooral voor 

meisjes en de jongere jongens) en 

stop niet onderweg. 

• Als grensoverschrijdend gedrag 

gesignaleerd wordt, worden 

maatregelen genomen:  

- De betreffende persoon op zijn 

gedrag aanspreken; 

- De vertrouwenspersoon seksuele 

intimidatie inschakelen; 

- Het bestuur van de vereniging 

inlichten.

De begeleider ziet er op toe dat deze 

regels worden nageleefd door iedereen 

die bij de sporter is betrokken. In die 

gevallen waarind e gedragsregels niet 

(direct) voorzien, ligt het binnen de 

verantwoordelijkheid van de begeleider in 

de geest hiervan te handelen.

Vertrouwenspersoon

Iedereen die sport kan te maken krijgen 

met vormen van (seksuele) intimidatie. Dit 

kan veel emoties en vragen oproepen, ook 

als je er niet zelf het slachtoffer van bent, 

maar het ziet gebeuren. Op die momenten 

kan het prettig zijn om even met iemand 

van buitenaf te kunnen praten. 

Bij het NOC*NSF meldpunt 

vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl kun je 

terecht met eerste vragen, twijfels of om 

je verhaal te vertellen. Ook kun je via het 

meldpunt het telefoonnummer van een 

vertrouwenspersoon of adviseur bij jou in 

de buurt opvragen. Het NOC*NSF meldpunt 

is dag en nacht bereikbaar, ook in het 

weekend en op feestdagen via nummer 

0900 - 20 25 590 (0,10/min). 

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!

Iedere trainer, assistent, commissie- en/

of bestuurslid die met jeugd of kwetsbare 

groepen werkt dient voor aantreding 

een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te 

overhandigen aan het bestuur. De VOG 

kan aangevraagd worden bij de afdeling 

Burgerzaken van de gemeente waar 

desbetreffende persoon is ingeschreven en 

via het NOC*NSF. De kosten die gemoeid zijn 

met de aanvraag zijn voor de gemeente.   

Voor trainers, commissie- en bestuursleden 

die reeds in functie zijn zal het inleveren 

van een VOG met terugwerkende kracht 

ingevoerd worden. 

Het niet kunnen of willen overhandigen 

van een VOG heeft consequenties voor de 

samenwerking die reeds bestaat of voor 

de samenwerking waarvan de intentie is 

uitgesproken die aan te gaan. 

Het is belangrijk dat vrijwilligers bekend zijn met jouw verenigingsbeleid en gedragscode(s). 

Daarom raden wij je aan om tijdens het intakegesprek het verenigingsbeleid op hoofdlijnen door 

te spreken en mee te geven. In de vrijwilligersovereenkomst kan een alinea worden opgenomen 

waarbij de vrijwilliger het vrijwilligersbeleid tekent voor ‘gezien’. Het vrijwilligersbeleid wordt bij 

voorkeur geparafreerd op alle pagina’s en met naam en datum op de laatste pagina. 

 Hoe nu verder?
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Samen voor een veilig Ridderkerks

sportklimaat!


