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Inleiding 
Het bestuur van V.V. Voorst wenst een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan te stellen. Heidi 
Penterman, werkzaam bij het NOC*NSF, tevens als intern vertrouwenspersoon, is benaderd voor 
deze functie en heeft toegezegd deze functie te gaan bekleden. Op 11 september jl. hebben Heidi en 
Henk besproken hoe deze functie in aanvang wordt ingevuld en – in grote lijnen – hoe we verder vorm 
geven aan het beleid ter preventie van seksuele intimidatie en ongewenst gedrag. Dat wordt in dit 
document beschreven, ter bespreking in de bestuursvergadering op 1 oktober a.s. 
 
Handleiding 
Het NOC*NSF heeft in samenwerking met sportbonden een ‘Toolkit Beleid Seksuele Intimidatie voor 
sportverenigingen’ gepubliceerd (januari 2012).  Dit document is, tezamen met aanvullende informatie 
van de website http://www.nocnsf.nl/seksuele-intimidatie gebruikt als basis voor ons beleid. 
 
Positie binnen V.V. Voorst 
De VCP functioneert direct onder het bestuur, met de voorzitter als eerste aanspreekpunt. 
 
Functieprofiel 
De VCP is er voor de leden van V.V. Voorst die te maken hebben met seksuele intimidatie en/of ander 
ongewenst gedrag. Het functieprofiel is bijgesloten. 
 
Vertrouwelijkheid en handelwijze van de VCP 
Het NOC*NSF heeft een protocol opgesteld waarin wordt beschreven hoe om te gaan met 
vertrouwelijkheid en welke handelwijze in verschillende situaties wordt gevolgd, een en ander op 
dusdanige wijze dat het past binnen het functieprofiel. 
Dit protocol wordt ook bij V.V. Voorst gehanteerd (zie bijlage). 
 
Aanstelling VCP 
De VCP wordt aangesteld door de jaarvergadering van V.V. Voorst, voor een termijn van vier jaar. 
 
Omgangsregels voor de leden 
Het is gewenst samen met de leden omgangsregels op te stellen. Een eerste versie van deze 
omgangsregels is bijgesloten. 
 
Gedragsregels voor de begeleiders 
Naast de omgangsregels voor de leden is het gewenst gedragsregels te hanteren voor de begeleiders 
(coaches, trainers, leiders, e.d.). Dit is van belang bij de beoordeling van een klacht of melding: een 
melding houdt in dat in de melder aangeeft dat de gedragsregels zijn overschreden. Deze 
gedragsregels zijn bijgesloten. 
 
Het aanstellen van vrijwilligers en betaalde krachten 
Bij het aanstellen van vrijwilligers en betaalde krachten wordt in het vervolg: 

- een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd; 
- op nog te bepalen wijze gezorgd dat de betreffende personen de omgangsregels kennen 

en de gedragsregels voor begeleiders onderschrijven 
- Het registratiesysteem voor plegers van seksuele intimidatie geraadpleegd. 
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Overige aandachtspunten preventiebeleid 
Het aanstellen van de VCP en het preventiebeleid wordt bekend gemaakt bij de leden via de Sirene, 
de website, etc. en de naam + bereikbaarheidsgegevens van de VCP worden op de website 
opgenomen. 
 
Op nog te bepalen wijze wordt gestart met workshops over het preventiebeleid, zowel voor leden als 
voor coaches/trainers, waarbij de VCP een actieve rol zal vervullen i.v.m. zichtbaarheid en introductie. 
Mogelijke onderwerpen zijn: wat verstaan we onder ongewenst gedrag en seksuele intimidatie; 
risicoanalyse van V.V. Voorst; omgang- en gedragsregels; de functie van de VCP en praktische 
gegevens; het preventiebeleid en ‘wat te doen als ….. ‘. 
 
 
 


