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HET  
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GEBEURT

- Johan Cruijff -
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Inleiding

Voor u ligt het beleidsdocument “ongewenste omgangsvormen”.  
Als bestuurders willen wij de zaken binnen onze sportvereniging goed  
op orde hebben. De zorg voor een veilige omgeving is daarin essentieel.  
Je wilt ten slotte een situatie scheppen waarin sporters kunnen groeien en 
bloeien. Derhalve is reeds het huishoudelijk reglement aangevuld met een 
gedragsprotocol, maar er is meer. Sportbonden en overkoepelende organen 
als het NOC*NSF willen dat wij maatregelen nemen tegen meer vormen 
van ongewenst gedrag. Maatregelen nemen om seksuele intimidatie te 
voorkomen hoort daar bijvoorbeeld ook bij. En voorbereid zijn om adequaat 
om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt. OSM heeft met dit 
beleidsdocument wederom een stap gezet in de richting om ongewenste 
omgangsvormen (waaronder seksuele intimidatie) te voorkomen en daar 
waar het helaas toch voorkomt goed en zo professioneel mogelijk mee om 
te gaan.

In dit beleidsdocument is alles te vinden over het onderwerp.  
Dit document zal op de site worden geplaatst. Jaarlijks zal op de ALV en 
voorafgaand aan elk seizoen extra aandacht aan het onderwerp worden 
geschonken. Desgewenst zullen er ook informatie-avonden worden 
georganiseerd.

OSM’75 is een vereniging waar een veilig sportklimaat wordt gecreëerd  
en wordt nagestreefd.

Aad van Cappellen
voorzitter OSM’75

ONGEWENSTE OMGANGSVORMENDUIDELIJKHEID 
IN HET VELD, 
LANGS DE LIJN 
ÉN DAAR BUITEN
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Als je niet 
op tijd 
bent, ben 
je of te 
vroeg, of 
te laat

- Johan Cruijff -
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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, uitlachen of roddelen.  
9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, 
 ik neem geen wapens mee.  
10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn 
 of haar wil aan.  
11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.  
12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen  
 over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.  
13. Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te  
 stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.  
14. 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. 

Gedragsregels voor begeleiders

Voor trainers en leiders zijn er een aantal gedragsregels  opgesteld, ook 
weer als aanvulling op het gedragsprotocol in het huishoudelijk reglement, 
die specifiek zijn voor het onderwerp ongewenste omgangsvormen.
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.
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Bestuursverantwoordelijkheid

Het bestuur van OSM’75 is verantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering 
van het beleid. De aan het bestuur toegekende middelen zullen worden 
aangewend om het beleid ten aanzien van ongewenste omgangsvormen ten 
volle te kunnen uitvoeren. Het bestuur heeft een aantal leden aangesteld 
om de uitvoering richting te kunnen geven, echter de verantwoordelijkheid 
hiervan berust bij het bestuur. OSM’75 heeft de intentieverklaring van het 
NOC*NSF ondertekend, waarin beloofd wordt actief beleid te voeren op het 
thema seksuele intimidatie.

VOG

Het hebben van regels alleen is niet genoeg. OSM’75 wil zo veel als mogelijk 
er zeker van zijn dat ongewenste omgangsvormen binnen (en buiten) 
onze vereniging zoveel als mogelijk worden voorkomen. Een maatregel 
om dichter bij dit doel te kunnen komen is het hebben van een Verklaring 
Omtrent Gedrag (een VOG) voor in ieder geval alle trainers. En ook om dit in 
te toekomst voor leiders (begeleiders).

Omgangsregels

Naast het gedragsprotocol in het huishoudelijk reglement, zijn er een aantal 
omgangsregels bepaald, die in dit beleidsdocument onder de aandacht 
worden gebracht. Deze zijn specifiek gericht op het thema ongewenste 
omgangsvormen.

1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet.  
 Iedereen telt mee binnen de vereniging. 
2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. 
3. Ik val de ander niet lastig.  
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Vertrouwencontactspersoon (VCP)

OSM’75 heeft een aantal mensen aangewezen als 
vertrouwenscontactpersoon. Zij zijn zoveel als mogelijk hiervoor opgeleid, 
voldoen aan een landelijk vastgesteld profiel en handelen altijd op basis van 
een speciaal hiervoor gemaakt protocol.

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste 
aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. 
tot ongewenste omgangsvormen, waaronder ook seksuele intimidatie 
(SI), of over een concreet incident een gesprek wil met de vereniging. De 
VCP is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, 
kaderleden, vrijwilligers en bestuur. Deze gesprekken zijn in principe altijd 
vertrouwelijk. Maar deze vertrouwelijkheid heeft zijn grenzen: ten eerste 
vanwege het algemeen belang van een veilige sportomgeving en ten tweede 
vanwege de Nederlandse wetgeving die in bepaalde gevallen de VCP en 
het bestuur verplicht de vertrouwelijkheid te doorbreken. Is dit laatste het 
geval, dan is er voor de VCP sprake van een conflict van taken.
Dit conflict van taken kan zich vooral voordoen indien hij/zij in een 
vertrouwelijk gesprek op de hoogte stelt van een concreet ernstig incident 
van SI. Overleg tussen de VCP en het bestuur van de vereniging speelt een 
belangrijke rol bij het oplossing van het conflict van taken. Het bestuur 
heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar leden, de VCP 
zal in alle gevallen dat hij/zij op welke wijze dan ook kennis neemt van een 
incident m.b.t. SI dit geanonimiseerd met het bestuur moeten bespreken. 
Hierbij wordt de vertrouwelijkheid niet geschonden terwijl het bestuur kan 
beoordelen of en hoe zij moet handelen. Alleen wanneer het bestuur niet 
zonder nadere informatie kan handelen, zal zij de VCP om die informatie 
vragen, waardoor de vertrouwelijkheid (deels) wordt opgeheven. Binnen het 
bestuur is de voorzitter de portefeuillehouder als aanspreekpunt voor de 
VCP.
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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.
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samen met de melder praten over de te ondernemen vervolgstappen. Elke 
melding wordt door de VCP op zijn merites bekeken en zal ook kunnen 
leiden tot uiteenlopende vervolgstappen, die kunnen variëren tot het houden 
van een klankbordgesprek, een gesprek met de “dader”, verder bespreken 
met een VCP van de bond of een vertrouwenspersoon van NOC*NSF, 
maar soms ook doorverwijzen naar een huisarts, maatschappelijk werk 
of zelfs aangifte doen bij de politie. Het hangt dus van de melding af welke 
vervolgstappen er kunnen worden ondernomen of zelfs moeten worden 
ondernomen. In alle gevallen geldt dat de melder uiteindelijk beslist of en 
welke vervolgstappen ondernomen moeten worden, immers: vertrouwen is 
het belangrijkste voor een vertrouwenscontactpersoon. Verwar vertrouwen 
echter nooit met anonimiteit, want dat laatste kan zelden tot nooit worden 
gegarandeerd.
De vertrouwenscontactpersonen van OSM’75 zijn voldoende uitgerust om u 
van advies te voorzien en beschikken over middelen om problemen zo goed 
mogelijk op te lossen.

Tot slot

Het gaat in dit beleidsdocument te ver om in detail uitleg te geven over de 
te volgen procedures en protocollen. De vertrouwenscontactpersonen van 
OSM’75 kunnen echter altijd worden benaderd als u meer informatie over 
het onderwerp, of inzage in de procedures en protocollen wilt hebben.
Op de site van OSM’75, onder het kopje “ongewenste omgangsvormen” vindt 
u de contactgegevens van de door het bestuur van OSM’75 aangestelde 
VCP’s.
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Daarnaast heeft iedere sportbond (dus ook de KNVB) een VCP waarop de 
VCP van OSM’75 een beroep kan doen, maar waar ook de leden gebruik van 
kunnen maken. Ook in geval van escalatie is de VCP van de bond de persoon 
tot wie men zich kan wenden. Hierover verder meer in het kopje “melden 
van ongewenste omgangsvormen”.

Vertrouwenspersoon

NOC*NSF beschikt over een poule van 12 vertrouwenspersonen verspreid 
over heel Nederland, die iedereen kan benaderen voor hulp of advies. 
De vertrouwenspersonen kunnen voor 3 rollen ingeschakeld worden. Zij 
begeleiden en adviseren de melders c.q. slachtoffers of beschuldigden 
van seksuele intimidatie in het gehele proces, en daarnaast kan een 
vertrouwenspersoon ook een adviesfunctie voor een bestuur hebben van 
een sportvereniging of sportbond. Het zou dus kunnen dat bij één zaak 3 
vertrouwenspersonen actief zijn (de VCP van OSM’75, de VCP van de bond 
en de vertrouwenspersoon van NOC*NFS).

Melden van ongewenste omgangsvormen

Als u vindt dat er een vorm is van ongewenste omgangsvormen, meldt 
dat dan bij een VCP van OSM’75. Een melding wordt bij de club altijd 
geregistreerd. Aan de hand van een melding wordt bekeken wat er verder 
met de melding moet worden gedaan. Is het bijvoorbeeld een melding die 
niet valt onder de categorie “ongewenste omgangsvormen”, maar wel te 
maken heeft met schendingen in de zin van het huishoudelijk reglement, 
dan zal de VCP dit via de voorzitter aan het bestuur laten weten, zodat 
zij, op basis van het huishoudelijk reglement, kunnen bezien wat er voor 
vervolgstappen moeten worden ondernomen (aanspreken, waarschuwen of 
een disciplinaire straf opleggen).
Is het wel een melding in de zin van de categorie “ongewenste 
omgangsvormen” dan zal de VCP dit melden aan de bestuursvoorzitter en 
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