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INLEIDING 
Misbruik, pesten, maar ook discriminatie of geweld kunnen helaas nooit voor 100% 

worden voorkomen maar als bestuur van voetbalvereniging Nieuwenhoorn willen wij 

alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de kans hierop binnen onze 

vereniging zo klein mogelijk is. 

In dit beleidsstuk worden de omgangsregels die binnen onze vereniging van 

toepassing zijn, aangegeven. Daarnaast worden maatregelen benoemd waarmee 

grensoverschrijdend gedrag moet worden voorkomen en hoe te handelen bij 

ongewenst gedrag. 
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Grensoverschrijdend gedrag 
Preventie van grensoverschrijdend gedrag (en dus ook seksuele intimidatie) begint 

bij het maken van een risicoanalyse. Bij een risicoanalyse gaat het erom te kijken wie 

wanneer en waar in de gelegenheid is grensoverschrijdend gedrag te vertonen en 

in het bijzonder wie wanneer en waar kwetsbaar is voor seksueel misbruik.  

Bewustzijn van het bestuur en vrijwilligers met betrekking tot de risico’s en de cultuur 

van de vereniging zijn belangrijk in de voorkoming van ongewenst gedrag.  

Wat is grensoverschrijdend gedrag? 
Grensoverschrijdend gedrag is een complex en beladen onderwerp. Maar het komt 

overal voor. Grensoverschrijdend gedrag vindt plaats op psychologisch, fysiek, 

seksueel, financieel en materieel vlak. Bewust en onbewust. Het gaat over wat je 

doet maar ook over wat je niet doet, zoals te weinig hulp bieden. Het heeft bijna 

altijd te maken met machtsmisbruik. 

Grensoverschrijdend gedrag uit zich door handelen. Van een groep of individu 

tegen een persoon en die door die persoon als vijandig, vernederend of 

intimiderend wordt beschouwd. Het gedrag komt tot uiting in verbaal, fysiek of 

ander non-verbaal gedrag en kan gaan om pesten, agressief gedrag, discriminatie 

en seksuele toenadering of -intimidatie gaan. Het gedrag kan zowel opzettelijk als 

onopzettelijk zijn maar degene die ermee wordt geconfronteerd ervaart het als 

ongewenst en onaangenaam. 

Wie vormen een risico?  
Mensen die direct contact hebben met minderjarigen of met mensen met een 

verstandelijke beperking vormen een risico. Vaak zijn dat trainers van jeugdleden, 

maar het kan ook gaan om iemand die activiteiten rondom het clubhuis uitvoert, 

een verzorger of masseur. Plegers van seksuele intimidatie herkennen kwetsbare 

mensen op afstand. Soms werken plegers jarenlang aan het opbouwen van een 

relatie voordat het misbruik daadwerkelijk plaatsvindt. We nemen daarom iedereen 

die een relatie kan opbouwen met kwetsbare mensen mee in onze risicoanalyse.   

Welke gelegenheden vormen een risico?  
Gelegenheden waarbij volwassenen alleen zijn met minderjarigen of mensen met 

een (verstandelijke) beperking vormen een risico. Wanneer er binnen onze 

sportvereniging een open cultuur is waar bespreekbaar is welk gedrag gewenst en 

ongewenst is, wordt het risico beperkt. Ieder lid moet weten waar hij of zij terecht kan 

met twijfels over het eigen handelen of dat van anderen (bijvoorbeeld bij de 

vertrouwenscontactpersoon). 

Welke locaties vormen een risico?  
Aandacht moet er zijn voor locaties die een risico kunnen vormen, zoals bijvoorbeeld 

afgesloten of afgelegen ruimten en vrijwilligers/betaalde krachten die met 

minderjarige kinderen of andere kwetsbare leden in één ruimte verblijven. 
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Tegengaan van grensoverschrijdend gedrag 
Met onderstaande onderdelen proberen we binnen vv Nieuwenhoorn een zo 

sociaal mogelijk en veilige sportomgeving te creëren. 

Bewustwording 
Grensoverschrijdend Gedrag en dus ook seksueel misbruik, kan ook binnen vv 

Nieuwenhoorn plaatsvinden. Als bestuur hebben we de taak om de kans hierop zo 

klein mogelijk te maken. Daarom is het belangrijk het onderwerp op de agenda te 

zetten en te houden. Daarnaast moet het ingevoerde beleid structureel (twee 

jaarlijks) geëvalueerd worden. 

Bewustwording bestaat uit twee onderdelen: 

• Bewustwording van de inhoud en de impact van grensoverschrijdend 

gedrag. 

• Bewustwording aangaande de risico’s 

Gedragsregels begeleiders in de sport 
Omgangsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag. 

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/ begeleiders/ kaderleden (verder in de tekst begeleider 

genoemd) en maken deel uit van het tuchtreglement van de verschillende 

sportbonden. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact 

tussen begeleider en sporter.  

Het bekendmaken van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ laat zien dat vv 

Nieuwenhoorn werk maakt van het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag, 

wat preventief kan werken. Daarbij is het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij 

onze sportvereniging op de hoogte is van onze gedragsregels (zie bijlage 1: 

Gedragsregels). 

Omgangsregels 
Binnen sportverenigingen heb je te maken met intimiteit. Bij veel activiteiten is er 

sprake van lichamelijk contact. Gedacht kan worden aan het stoeien, in kleine 

ruimten vertoeven en het douchen in gemeenschappelijke ruimten. Ook worden er 

gemakkelijk opmerkingen gemaakt over de prestaties of het uiterlijk van een ander. 

Dit zowel in de beslotenheid van bv een kleedkamer als op het (trainings)veld. 

Het actief hanteren en uitdragen van omgangsregels helpt om overschrijding van 

grenzen te voorkomen. Ook voorbeeldgedrag van trainers en ouders is essentieel 

om overschrijding van grenzen te voorkomen. 

Omgangsregels 

Wij maken de omgangsregels onder de leden van onze sportvereniging bekend via 

de website.  

OMGANGSREGELS VOOR DE WEDSTRIJD EN/OF TRAINING: 

Vanaf de verzameltijd ligt de verantwoording, betreffende gedrag spelers, bij de 

begeleiding. 
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Zorg voor inname van waardevolle spullen. 

Zorg er voor dat spelers zich normaal gedragen; geen vernielingen, schelden, 

discrimineren etc. 

Maak duidelijk dat spelers die zich wel schuldig maken aan wangedrag voor de 

wedstrijd of training, niet zullen spelen in die wedstrijd of training en pas deze regel 

consequent toe. 

 

OMGANGSREGELS TIJDENS DE WEDSTRIJD EN/OF TRAINING: 

Gebruik normaal taalgebruik tijdens het coachen. 

Coachen is om spelers en het team beter te maken, ordinair schreeuwen is uzelf, het 

team en de vereniging belachelijk maken. 

Spelers die bewust wangedrag vertonen (zoals molestatie, discriminatie of andere 

ontoelaatbare handelingen) dienen direct te worden gewisseld, indien de 

scheidsrechter het voorval is ontgaan en de speler dus niet met een rode kaart is 

bestraft. Indien er geen wissels beschikbaar zijn, dan is dat geen excuus om de speler 

niet uit het veld te halen. 

 

OMGANGSREGELS NA AFLOOP VAN DE WEDSTRIJD EN/OF TRAINING: 

Zorg er voor dat spelers zich, ongeacht het wedstrijdresultaat, normaal gedragen 

geen vernielingen, pesterijen, intimidatie, schelden, discrimineren etc. 

Verlies nooit uw zelfbeheersing, ga dus nooit als een dolle tekeer na eventueel 

verlies, u heeft altijd een voorbeeld functie. 

Laat spelers buiten hun voetbalschoenen schoonmaken, in ieder geval niet binnen. 

Zorg er voor dat de kleedkamer binnen een half uur na de wedstrijd/training netjes 

wordt achtergelaten. 

Als we het bovenstaande vertalen naar welk gedrag we dan (niet) moeten vertonen 

dan krijgen we de volgende opsomming: 

1) Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen 

telt mee binnen onze sportvereniging. 

2) Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. 

3) Ik val de ander niet lastig. 

4) Ik berokken de ander geen schade. 

5) Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie. 

6) Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. 

7) Ik negeer de ander niet. 

8) Ik doe niet mee aan pesten en uitlachen. 

9) Wij praten met elkaar in plaats van over elkaar. 

10) Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen 

wapens mee. 

11) Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil 

aan. 

12) Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. 

13) Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over 

iemands persoonlijk leven of uiterlijk. 
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14) 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. 

15) 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. 

Normen en waarden commissie 
Bij een (vermoeden van) overtreding van de omgangsregels dient er een melding te 

worden gedaan aan de normen en waarden commissie. Deze commissie van 

onafhankelijke personen zal zich op basis van hoor en wederhoor buigen over de 

voorliggende melding. 

Op basis van de melding kan de commissie komen tot een bindend advies over een 

strafmaatregel of komen tot een verbetervoorstel om incidenten in de toekomst te 

voorkomen. 

Aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon 
De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die 

te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag zoals pesten, 

discriminatie, lichamelijk geweld en hier met iemand over wil praten. De VCP is 

beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over 

grensoverschrijdend gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met 

iemand de bekend is binnen onze sportvereniging. De VCP is er voor sporters, ouders 

van sporters, toeschouwers, vrijwilligers, bestuur, etc.  

De specifieke functie van de VCP is beschreven in het functieprofiel (zie bijlage 2).  

De VCP wordt geacht om te handelen volgens het protocol Sociaal Veilige 

Sportomgeving tbv Seksuele Intimidatie. (zie bijlage 3)  

De activiteiten van een VCP zijn: 

• Eerste opvang/ aanspreekpunt 

• Doorverwijzen 

• Preventieactiviteiten 

Verklaring omtrent gedrag (VOG) 
Tenslotte is vv Nieuwenhoorn, vanaf seizoen 2020/2021 van alle trainers, 

teammanagers en studiebegeleiders van vv Nieuwenhoorn in het bezit van een 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze dienen zij te kunnen overleggen bij 

aanvang van hun werkzaamheden voor de club. Zie bijlage 3 voor meer informatie 

over de VOG. In het seizoen 2019/2020 zullen wij op vrijwillige basis een VOG vragen 

aan trainers, teammanagers en studiebegeleiders. 
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Aannamebeleid vrijwilligers 
Vv Nieuwenhoorn kent een actief en preventief aanname beleid ten aanzien van 

het aannemen van vrijwilligers. Het aannamebeleid voor vrijwilligers kan bestaan uit 

verschillende onderdelen waardoor vv Nieuwenhoorn een beeld krijgt van de 

vrijwilliger die een functie binnen de vereniging wil gaan vervullen.  

vv Nieuwenhoorn kent daarom een vrijwilligers aanname beleid met daarin de 

volgende stappen: 

• vv Nieuwenhoorn houdt een kennismakingsgesprek 

• Er wordt een referentiecheck gedaan. 

• Van alle vrijwilligers welke met jeugdspelers samenwerken wordt gevraagd 

een VOG te overleggen; deze wordt door NOC/NSF vergoed. 

• vv Nieuwenhoorn vraagt elke 3 jaar een nieuwe VOG te overleggen. 

• Trainers van vv Nieuwenhoorn zijn lid van de KNVB of zijn bereid om lid te 

worden. 

• Vrijwilligers/begeleiders zijn bekend met de gedragsregels. 
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Bijlage 1: Gedragsregels 
Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of 

meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met 

tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit één van de betrokken sportbonden.   

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 privé-leven 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 communicatiemiddel dan ook.   

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

‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld in de Blauwdruk 

Tuchtreglement Seksuele Intimidatie in de AV van NOC*NSF van 15 november 2011 
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Bijlage 2: Functieomschrijving Vertrouwenscontactpersoon 
Algemene taakomschrijving   

De VCP is contactfunctionaris binnen vv Nieuwenhoorn betreffende seksuele 

intimidatie. Maar ook in gevallen van (het vermoeden van) pesten en (dreigen met) 

lichamelijk geweld.   

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 taak   

• bespreekt mogelijke doorverwijzingen   

• informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van het 

klachten- en /of tuchtreglement van de betreffende bond   

• vult het registratie- en rapportageformulier in   

Ad b. Doorverwijzen:   

De VCP verwijst klager, beschuldigde, bond of vereniging door naar een NOC*NSF 

vertrouwenspersoon en/of -adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de bond, 

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 verenigingsniveau 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 namelijk de voorzitter    
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• wordt een keer in de vier jaar aangesteld door het bestuur   

• kan om de vier jaar een VOG overleggen   

• is niet inhoudelijk betrokken bij procedures   

• werkt conform een protocol sociaal veilige sportomgeving t.b.v. preventie en 

sanctioneren Seksuele Intimidatie    

Attitude   

De VCP:    

• is een sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend persoon   

• geniet het vertrouwen van de bij de vereniging 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, bond of 

vereniging   

• 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 

bonden     
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Bijlage 3: Verklaring omtrent gedrag (VOG) 
vv Nieuwenhoorn is van alle trainers, teammanagers en studiebegeleiders in het 

bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze dienen zij te kunnen 

overleggen bij aanvang van hun werkzaamheden voor de club. 

Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)? 

Vv Nieuwenhoorn vraagt om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. 

Maar wat is dit nu eigenlijk precies en waarom vraagt vv Nieuwenhoorn dit? Een 

VOG is een verklaring van het Ministerie van Justitie en Veiligheid waaruit blijkt dat 

het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor het 

gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven of een team of speler begeleiden. 

Waarom vraagt vv Nieuwenhoorn een VOG? 

Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. 

Jaarlijks komen er meerdere gevallen van seksuele intimidatie binnen de sport aan 

het licht. Steeds meer sportverenigingen vragen daarom een VOG van hun 

vrijwilligers en betaalde krachten, die voor hun functie werken met minderjarigen. 

Het verplicht stellen van de VOG geeft meer zekerheid over het verleden van 

mensen en vermindert de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan met 

kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sportvereniging kan 

uitoefenen. De VOG is dus een maatregel die de kans op seksuele intimidatie 

verkleint. Wanneer begeleiders wordt gevraagd om een VOG te overhandigen, dan 

is dit een teken dat vv Nieuwenhoorn de veiligheid van haar jeugdleden serieus 

neemt. 

Wie bepaalt of de VOG wordt toegekend? 

De Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoekt of er geen 

strafbare feiten op naam van de aanvrager van de VOG staan. Als er sprake is van 

strafbare feiten, dan beoordeelt de Dienst Justis of deze relevant zijn voor het doel 

waarvoor de VOG is aangevraagd. Is er geen reden om aan te nemen dat het 

verleden een belemmering vormt voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd, 

dan wordt de VOG toegekend. 

Op welke punten wordt gescreend? 

Vv Nieuwenhoorn geeft aan voor welke functie de VOG wordt aangevraagd en op 

welke functieaspecten het verleden wordt getoetst (het zogenaamde 

screeningsprofiel). Vv Nieuwenhoorn heeft het risicogebied “personen” aangevinkt, 

meer gespecificeerd de zorg voor minderjarigen waarbij sprake is van verschil in 

macht 


