
  Bundel Sociale Veiligheid ZSGOWMS  Pagina 1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van … december 2022 

STAND: UNDER CONSTRUCTION  

 



  Bundel Sociale Veiligheid ZSGOWMS  Pagina 2 

Inhoudsopgave en Voorwoord  .................................................................................................. 2 

Aannamebeleid .......................................................................................................................... 3 

Gedragscode ............................................................................................................................... 4 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) ............................................................................................. 5 

Verklaring Onderwerping Tuchtrecht (VOT) .............................................................................. 6 

Vertrouwenscontactpersoon (VCP) ........................................................................................... 7 

 

ZSGOWMS is een vereniging met vrijwilligers. Zij vormen de basis van een vereniging. Zonder 

hen kunnen we niet bestaan en kunnen de leden en supporters niet wekelijks genieten van 

wedstrijden, trainingen en de kantine faciliteiten. 

In de afgelopen jaren zijn er incidenten in de sport, kindervakantiekampen en kinderopvang 

in het nieuws geweest. Hieruit blijkt dat seksuele intimidatie een maatschappelijk probleem 

is en dat we samen moeten optrekken om dit te voorkomen. 

ZSGOWMS wil zorgen voor en meewerken aan een veilige omgeving en een situatie 

scheppen waarin kinderen / sporters kunnen groeien en genieten van hun sport. Het 

opstellen van maatregelen om seksuele intimidatie te voorkomen hoort daarbij. We willen 

goed voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als een situatie toch 

voorkomt. 

Alle reden dus om maatregelen te nemen om seksuele intimidatie zoveel als mogelijk te 

voorkomen. Hiervoor hebben we binnen ZSGOWMS een aantal afspraken gemaakt ten 

aanzien van o.a. het aanname beleid van vrijwilligers en medewerkers. Daarnaast moeten 

een aantal verplichte acties uitevoerd worden door ZSGOWMS en de vrijwilligers. 

Het uitgangspunt van ZSGOWMS is dat iedereen vrijwilliger kan worden. Om ervoor te 

zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere 

bedoelingen hebben we een bundel samengesteld  met uitleg over de verschillende 

noodzakelijke uit te voeren stappen. 
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Een aannamebeleid geeft duidelijkheid aan de vrijwilligers over de verwachtingen en de 
rechten en plichten in hun rol als vrijwilliger. Daarnaast is het nadrukkelijk de bedoeling door 
de onderstaande maatregelen te voorkomen dat er zich ongewenste situaties voordoen. Bij 
ZSGOWMS gaan we graag in gesprek met de vrijwilligers die een positieve bijdrage willen 
leveren aan de sportactiviteiten van onze jeugd. 

We hebben binnen de vereniging verschillende rollen. Binnen deze rollen verschillen de 
taken en de mate van betrokkenheid bij de jeugd. Enkele andere rollen binnen de vereniging 
worden wisselend ingevuld door ouders van spelers. Dit vindt altijd plaats in aanwezigheid 
van vaste vrijwilligers en andere ouders. Of de taken vragen niet om contact met de 
jeugdigen. 

Bij ZSGOWMS houden we ons aan de volgende afspraken bij het werven en inzetten van 
vaste vrijwilligers: 

1. Er is een kennismakingsgesprek met een van de jeugdcoördinatoren, met de 
jeugdcommissie of met het bestuur; afhankelijk van de activiteiten die de vrijwilliger 
gaat doen. 

2. De vrijwilliger dient de gedragscode tot zich te nemen en zich hier aan te 
conformeren, tevens wordt het document getekend en door ZSGOWMS bewaard. 

3. Trainers en leiders worden aangemeld als lid bij de KNVB. 
4. Via de aanmelding bij de KNVB is de vrijwilliger onderworpen aan het tuchtrecht van 

de KNVB. Indien er geen sprake is van aanmelding bij de KNVB wordt de Verklaring 
Onderwerping Tuchtrecht apart getekend en door ZSGOWMS bewaard. 

5. Na aanmelding vraagt de vrijwilliger een VOG aan. Hiervoor ontvangt hij/zij binnen 
enkele dagen na de aanmelding een e-mail van het ministerie van Justitie en 
Veiligheid. 

6. Als een vrijwilliger geen VOG krijgt kan dit aanleiding zijn om, via de 
vertrouwenscontactpersoon van de KNVB een check te (laten) doen in het register 
met ontuchtplegers. 
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   Deze gedragscode is afgeleid van de gedragscode van NOC*NSF. 

 Dit document is verplicht voor medewerkers en vrijwilligers van de vereniging ZSGOWMS. 

  Het getekende exemplaar wordt bewaard in de verzamelmap VOG op de vereniging. 

 

Als trainer, coach of begeleider van jeugdsporters en kwetsbare groepen, 

verklaar ik het volgende: 

1. Ik zorg voor een veilige omgeving. Ik schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid 

gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Ik houd mij aan de veiligheidsnormen, en –eisen. 

 

2. Ik ken en handel naar de regels en richtlijnen. Ik zorg dat ik op de hoogte ben van de regels en 

richtlijnen én pas ze ook toe. Stel ook de sporters in staat om er meer over te weten te komen. 

 

3. Ik ben zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Ik vermeld alle relevante 

feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.  

 

4. Ik ben bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en ik misbruik mijn positie 

niet. Ik gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Ik onthoud mij 

van elke vorm van (macht) misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder 

seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en seksueel misbruik, Alle seksuele handelingen, - 

contacten en - relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd. 

 

5. Ik respecteer het privéleven van de sporter. Ik dring niet verder in het privéleven van sporters dan 

noodzakelijk is. Ik ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, 

zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer. 

 

6. Ik tast niemand in zijn waarde aan. Ik onthoud mij van discriminerende, kleinerende of intimiderende 

opmerkingen en gedragingen. Ik maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke 

gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Ik 

sluit niemand buiten en ben tolerant. 

 

7. Ik ben een voorbeeld voor anderen en onthoud mij van gedragingen en uitlatingen waardoor de 

sport in diskrediet wordt gebracht. Ik gedraag mij respectvol, onthoud mij van grievende, en/of 

beledigende opmerkingen. 

 

8. Ik neem geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan, om iets te doen of na te laten 

wat in strijd is met de integriteit van de sport. Als mij iets wordt aangeboden om iets te doen of na te 

laten, meld ik dit aan het bestuur of de werkgever. 

 

9. Ik bied geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan, om iets te laten doen of na te 

laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. 

 

10. Ik zie toe op naleving van regels en normen. Ik zie toe op de naleving van de reglementen, de 

huisregels, deze gedragscode en andere normen. 

 

11. Ik ben open en alert op waarschuwingssignalen. Ik ben waakzaam en alert op signalen en aarzel niet 

om signalen door te geven aan het bestuur of de werkgever, de vertrouwens(contact)persoon en/of 

contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport. 

 

12. Ik ben voorzichtig. Ik stel nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden 

gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Ik wed niet op de sport waar ik bij betrokken ben. 

 

13. Ik maak afspraken met jeugdteams dat er geen alcohol of drugs worden gebruikt. Tevens 

respecteer ik het rookverbod op en in sportaccommodaties en let op de handhaving daarvan door de 

jeugdsporters. 
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Een Verklaring Omtrent het Gedrag is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en 

Justitie. Hieruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert 

voor het gevraagde doel. Dit is bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het 

werken met minderjarigen bij een sportvereniging en moet verplicht aangevraagd worden 

voor deze vrijwilligers. Een VOG staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.  

Indien er niet wordt meegewerkt aan de VOG aanvraag door een beoogde vrijwilliger dan is 

er geen plaats voor hem of haar bij ZSGOWMS. 

Waarom is een VOG belangrijk? 

Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, in een 

veilige omgeving kunnen sporten. Wij ZSGOWMS, maar ook de KNVB, is het een plicht om 

maatregelen te nemen die bij voorbeeld Seksuele Intimidatie kunnen voorkomen. Het 

werken met VOG’s is één van de mogelijke maatregelen. 

Een VOG 

- Geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers, leiders of 

verzorgers 

- Vermindert de kans dat personen, die eerder de fout in zijn gegaan een functie bij 

ZSGOWMS kunnen uitoefenen 

- Laat zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt 

Aanvraag procedure VOG 

Er is een landelijke regeling waar wij (ZSGOWMS) de VOG’s gratis kunnen aanvragen. Het 

aanvragen van VOG’s voor vrijwilligers die direct met jeugd of verstandelijk beperkten 

werken, is vrij eenvoudig te realiseren. Direct zijn dit de jeugdtrainers/coaches, leiders en 

verzorgers. De vereniging kan zich hiervoor aanmelden (https://www.gratisvog.nl/). Om 

toegelaten te worden moet de vereniging aantonen over minimaal één preventieve 

maatregel omtrent een veilig sportklimaat te beschikken. Dit kan zijn gedragsregels voor 

leden en bezoekers, een gedragscode voor trainers is een vertrouwenscontactpersoon 

(VCP). Het aanmelden voor de regeling en aanvragen VOG’s gaat volledig digitaal en is 

overzichtelijk. 

Voor het aanvragen van VOG’s moet de sportvereniging beschikken over eHerkenning (EH), 

wij (ZSGOWMS) hebben eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3). 

Het is belangrijk te monitoren welke VOG’s ook daadwerkelijk binnenkomen en hier actief 

achteraan te gaan wanneer de VOG’s niet zijn ingeleverd. 

Bij ZSGOWMS is een VOG drie jaar geldig (op advies van het NOC*NSF) 

De VOG’s worden op de vereniging op een veilige plaats in de verzamelmap VOG bewaard, 

gedurende de geldigheid van 3 jaar, daarna moet deze herhaald worden. De oude VOG 

wordt vernietigd als de nieuwe VOG is ontvangen. Wanneer de trainer/coach, leider of 

verzorger binnen drie jaar de vereniging heeft verlaten wordt de aanwezige VOG vernietigd. 
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Onderwerping Tuchtrecht 

Wij ZSGOWMS sluiten met vrijwilligers geen contracten af. Uitzonderingen daarop kunnen 

betaalde trainers en bijv. verzorgers zijn.  

Wij melden alle vrijwilligers aan bij de KNVB als niet spelende leden (NSL). Personen die lid 

zijn van de KNVB zijn automatisch onderworpen aan het tuchtrecht via het KNVB 

lidmaatschap. 

Vrijwilligers (b.v. stagiaires) die niet aangemeld zijn bij de KNVB laten we verplicht een 

formulier VOT (zie voorbeeld hieronder) en de gedragscode invullen en ondertekenen. Het 

getekende exemplaar worden bewaard in de verzamelmap VOG. 

 

Voorbeeld formulier: 

VERKLARING ONDERWERPING TUCHTRECHT (VOT) ZSGOWMS 

Naam:  
 
Geboorteplaats: 
 
Geboortedatum: 
 
Woonplaats: 
 
Paspoort/ID/rijbewijsnummer: 
 
De ondergetekende, 
 
In aanmerking nemende dat ZSGOWMS op grond van het bepaalde in haar statuten 
verplicht is ervoor zorg te dragen dat de ondergetekende zich (mede)onderwerpt aan de 
statuten, reglementen en besluiten van de KNVB en zijn organen, waaronder met name is 
begrepen de tuchtrechtspraak,  
 
Verklaart op de hoogte te zijn van de gedragsregels zoals die gelden in de sport en zich 
vrijwillig te (mede) onderwerpen aan de statuten, reglementen en besluiten van ZSGOWMS 
en de KNVB en zijn organen, waaronder met name is begrepen de tuchtrechtspraak.  
 
 
Handtekening: 
 
Ondertekend te:………………………………………..…….. datum: ……………………………… 
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De Vertrouwenscontactpersoon is binnen onze vereniging het eerste aanspreekpunt voor 

iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag binnen de vereniging en hier met 

iemand over wenst te praten. 

De Vertrouwenscontactpersoon is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen 

heeft over seksuele intimidatie of die over een concreet incident een gesprek wil met onze 

vereniging. 

De Vertrouwenscontactpersoon is er voor kinderen / sporters, ouders van kinderen / 

sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc.. 

 

De vertrouwenscontactpersoon van ZSGOWMS is:  

 

Contactgegevens vertrouwenscontactpersoon: 

 


