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1. Inleiding  

(Seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie zijn vormen van gedrag die niet thuis 
horen in een goed en stimulerend sportklimaat. Het bestuur van v.v. ONT probeert dit soort 
‘ongewenst gedrag’ dan ook zoveel mogelijk te voorkomen en heeft in dit kader 
vertrouwenscontactpersonen (VCP) aangesteld.  

Over het algemeen respecteren we elkaars grenzen. Soms worden die overschreden. Wat voor de 
een bijv. als grap wordt gezien kan door iemand ander worden ervaren als grensoverschrijdend. 
Wanneer een ander jou lastig valt met zijn of haar gedrag en je zelf niet meer weet hoe je de 
situatie op moet lossen, kun je verschillende dingen doen:  

• Je kunt de hulp van een teamgenoot, leider, trainer of het bestuur inroepen.  
• Je kunt ook contact opnemen met de VCP van v.v. ONT. Zij fungeert in eerste instantie als 

klankbord en kan je helpen te zoeken naar een oplossing.  
• Indien noodzakelijk of gewenst kan de VCP je ook door verwijzen naar een andere 

instantie. Bij meer extreme vormen van ongewenst gedrag kan een formele oplossing meer 
voor de hand liggen.  

 

2. Wat is een vertrouwenscontactpersoon (VCP)  

V.v. ONT wil een sportvereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. De VCP is 
binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met 
grensoverschrijdend gedrag zoals in de inleiding is omschreven. De VCP is beschikbaar voor 
iedereen die opmerkingen of vragen heeft over wangedrag of die over een concreet incident een 
gesprek wil met iemand binnen de sportvereniging. De VCP is er voor (ouders van) sporters, 
toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, buren, etc. De VCP is onafhankelijk van het 
bestuur; rapporteert (indien nodig anoniem) maar hoeft geen verantwoording af te leggen.   

 
3. Taken en bevoegdheden van de VCP 

A. Eerste opvang/aanspreekpunt 
• Luisterend oor 
• Doorspreken mogelijke doorverwijzingen 
• Informeren over mogelijke procedures (klacht- en tuchtrecht KNVB) 
• Rapporteert (indien wenselijk anoniem) 

B. Doorverwijzen (indien nodig) 
• NOC/NSF vertrouwenspersoon 
• Politie 
• Andere hulpverleners 

C. Preventie 
• Profileert zich binnen de vereniging  
• Ziet er op toe dat de gedragsregels van de sport worden nageleefd 
• Blijft landelijke ontwikkelingen volgen 
• Denkt mee en draagt bij aan sociaal veilige sportomgeving 
• Geeft (on)gevraagd advies en informatie aan bestuur waarmee beleid kan worden 

ontwikkeld  
 
 

4. Vaardigheden van de VCP  

• Is in staat om een presentatie te verzorgen over sociale veiligheid 
• Kan omgaan met vertrouwelijkheid en weerstanden  
• Kan omgaan met alle voorkomende emoties van betrokkenen en reflecteren 
• Kan een vertrouwelijk gesprek voeren met betrokkenen binnen de sportvereniging 
• Kan beleid mee uitvoeren 

 
 

 



    

  
5. Omschrijving ongewenst gedrag 

Onder ongewenst gedrag verstaat v.v. ONT de volgende gedragingen:  
• Pesten 
• Bedreiging 
• Mishandeling 
• Belediging 
• Discriminatie  
• Seksuele intimidatie (o.a. opmerkingen, nafluiten, aanranding, verkrachting) 
• Misdraging door middelengebruik (doping, alcohol, etc.) 
• Matchfixing 
 

6. Bereikbaarheid:  
 
De namen van vertrouwenscontactpersonen van v.v. ONT en hoe ze bereikt kunnen worden zijn 
bekend binnen de vereniging. 
 


