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Protocol Vertrouwenspersoon SSS 
 

 

Inleiding 
SSS wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier voetbalt en zich 

thuis voelt. Dat betekent dat we er met elkaar alles aan moeten doen om zaken als 

treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere 

ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen. De eerste stap die wij 

gezet hebben, is het eisen van een Verklaring Omtrent Gedrag van alle 

vrijwilligers/medewerkers die met jeugd in aanraking komen. Daarnaast hebben we 

in onze vergadering van 2 oktober 2019 besloten om een vertrouwenspersoon bij de 
vereniging aan te stellen. 

 

Toelichting 
Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus – helaas – ook binnen onze 

vereniging voorkomen. Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken 

op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat blijkt in de praktijk niet altijd 

even gemakkelijk. 

Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat het 

slachtoffer zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is 

het goed om bij een persoon terecht te kunnen die niets doorvertelt en die een 

geheimhoudingsplicht heeft. Een persoon die luistert en die niets doet zonder eerst te 

overleggen met degene die de melding heeft gedaan. Zo iemand heet een 
vertrouwenspersoon. 

Je1 kunt bij een vertrouwenspersoon terecht, als je geconfronteerd wordt met 

ongewenst gedrag. 

 

Wat is ongewenst gedrag? 
Onder ongewenst gedrag kan men o.a. denken aan: 

-  treiteren en (cyber)pesten; 

-  agressie en geweld; 

-  discriminatie; 

-  seksuele intimidatie (o.a. seksueel getinte opmerkingen, ongewenst fysiek  

 contact of aanranding); 

-  machtsmisbruik; 

-  roddelen en negeren. 

 

Dat gedrag ongewenst is, is soms heel duidelijk, bijvoorbeeld bij slaan, aanranding of 

chanteren. Soms is dat wat minder duidelijk. De een vindt iets een grapje, terwijl de 

ander het als pesten ervaart. Maar in alle situaties geldt:  

 

“wat ongewenst is, dat bepaal jij zelf” 
 

                                                 
1 Daar waar “jij-jou”’ staat kan ook “u-uw” gelezen worden 
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Wat doe je bij ongewenst gedrag? 
In eerste instantie bespreek je het met degene, die ongewenst gedrag vertoont. Of 

als je dat lastig vindt, ga je naar de leiders/trainers, je ouder(s), of een bestuurslid. 

Als je dat ook moeilijk vindt, niet kunt, of je je verhaal liever deelt met een 

onafhankelijk persoon, dan kun je terecht bij onze vertrouwenspersoon. De 

vertrouwenspersoon is er voor alle leeftijden. 

 

Wat doet de vertrouwenspersoon: 
•  luistert naar je verhaal; 

•  biedt de eerste ondersteuning; 

•  maakt een inschatting van de ernst van de situatie; 

• geeft advies over de te nemen stappen; 

• begeleidt, indien gewenst, bij de te ondernemen stappen richting een oplossing; 

•  ondersteunt, indien het een strafbaar feit betreft (aanranding, verkrachting, 

 mishandeling) bij het doen van aangifte bij de politie. 

 

De vertrouwenspersoon handelt alleen op jouw verzoek of bij jongere kinderen op 

verzoek van de ouders. Voor alle stappen die de vertrouwenspersoon onderneemt is 

jouw toestemming vereist. De vertrouwenspersoon waarborgt altijd de vertrouwe-

lijkheid en is verplicht tot geheimhouding. 

 

Wie is de vertrouwenspersoon en hoe vind je haar? 
Wij hebben Claudia Lauck bereid gevonden om deze taak op haar te nemen. 

 

Voorstelrondje Claudia: 

Mijn naam is Claudia Lauck, en woonachting in Zuid-Beijerland. Waarschijnlijk omdat 

ik van buiten het dorp kom een onbekend gezicht.  

Mijn dochtertjes voetballen in de jeugdteams van SSS. Op dinsdag, donderdag en 

zaterdag ben ik zo veel mogelijk te zien langs de zijlijn.  

 

In mijn functie binnen de overheid, waar ik al geruimte werkzaam ben, komen de 

ervaringen die ik tijdens mijn loopbaan heb opgedaan en de functie als vertrouwens-

persoon binnen SSS mooi samen. Informeren, adviseren, ondersteunen en 

begeleiden is voor mij niet vreemd. Ik wil graag de mensen helpen die hier hulp in 

nodig hebben. 

 

Als vertrouwenspersoon is het voor mij belangrijk mensen te ondersteunen als ze te 

maken krijgen met ongewenst gedrag. Die ondersteuning kan verschillen van het 

bieden van een luisterend oor tot het ondersteunen bij het indienen van een klacht. 

Maar altijd gericht op het zo snel mogelijk een eind maken aan het ongewenste 

gedrag en het herstellen van een veilige sportomgeving. 

 

Claudia Lauck 

Tel. 06-44826999 

claudialauck79@gmail.com 
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