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Functieprofiel Vertrouwenscontactpersoon verenging (VCP) –  

Sportclub Teuge 
 

Algemene taakomschrijving en rol context 
 
De VCP is een contactfunctionaris binnen de vereniging die zich inzet voor het voorkomen van 
grensoverschrijdend gedrag, en is laagdrempelig aanspreekbaar als er zorgen zijn en bij incidenten. 
De VCP hoort aan en verwijst door, deze rol is niet verantwoordelijk voor de oplossing van een 
incident. 
 
Grensoverschrijdend gedrag in de sport wordt gefineerd als:   
“Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag dat als doel of gevolg heeft dat de 
waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, 
beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd”. 
 
In sport verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag seksuele intimidatie en misbruik, intimidatie 
En machtsmisbruik, pesten en uitsluiting, agressie en geweld en alle vormen van discriminatie. 
Daarbij zijn we als sport alert op matchfixing, doping en integriteitsschendingen zoals fraude of 
belangenverstrengeling. Bij de bestuurder van de vereniging, de sportbonden en het Centrum Veilige 
Sport Nederland kan en mag alles besproken en gemeld worden.  
 
Taken  
 
Preventie 
1. Profileren en aanspreekpunt 
2. Sociale veiligheid beleid 
3. Kennis en kunde 
 
De VCP zorgt ervoor dat de rol bij iedereen bekend is en draagt zorg voor bereikbaarheid. De VCP 
werkt samen met de bestuurder sociale veiligheid aan doorgaande preventie op de vereniging door 
middel van bijeenkomsten, het thema op de agenda houden, kennis te delen, actief leden te 
informeren over de rol.  
 
Signalen 
4. Eerste opvang en vertrouwelijk gesprek 
5. Vervolg stappen bespreken 
6. Rapportage en verslaglegging aan bestuur 
 
De VCP is in staat een vertrouwelijk gesprek te voeren en heeft kennis van het sport tuchtrecht en de 
verwijzingsnetwerken. De VCP is in staat een inschatting te maken over urgentie, veiligheid en 
vervolg advies. In samenspraak met de betrokkenen of de potentiele melder stelt de VCP een 
(anoniem) verslag op voor het bestuur van de vereniging. De VCP informeert het bestuur proactief 
over zorgelijke signalen, en verzorgt jaarlijks een rapportage over signalen op hoofdlijnen ten 
behoeve van een sociaal veilige sport omgeving. 
 



 

Functieprofiel VCP – Sportclub Teuge – versie 31-1-2021          2 
 

Randvoorwaarden voor rol en positie 
 
De VCP is geen bestuurslid aangezien het bestuur de formele melding aanneemt en moet handelen, 
daarbij moeten VCP met bepaalde beroepen afspraken maken met de verevening en wellicht de 
eigen werkorganisatie over de rol bijv. politie, artsen en psychologen in verband met de eigen 
beroeps- en meldcodes die te allen tijde de rol van VCP overstijgen. 
 
- De voorzitter van Sportclub Teuge fungeert als aanspreekpunt voor de VCP.   
- Het bestuur stelt de VCP formeel aan in de rol en informeert de leden over dit besluit. 
- De VCP moet een VOG (verklaring omtrent gedrag) afgeven en herhaalt dit minimaal iedere 3 

jaar. 
 
De VCP werkt in de kaders die aangegeven zijn in de opleiding, werkwijzen VCP. De VCP valt niet 
onder de tuchtrecht meldplicht rondom seksuele intimidatie zoals belegd voor de bestuurders. De 
VCP heeft wel een meldverantwoordelijkheid bij ernstige misstanden.  
 
Attitude 
- Sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend persoon die zich neutraal en onafhankelijk op 

kan stellen; 
- Geniet het vertrouwen bij de vereniging en de leden 
- Heeft levenservaring, is integer en heeft een evenwichtige persoonlijkheid  
- Heeft affiniteit met een sociaal veilige sportomgeving en wil daaraan een bijdrage leveren  
 
Vaardigheden 
- Is in staat zichzelf en het onderwerp sociale veiligheid en grensoverschrijdend gedrag aan de 

doelgroepen te presenteren.  
- Beschikt over gespreksvaardigheden die aangepast worden op de partij zoals de melder, de 

sportbond of vereniging en het Centrum Veilige Sport Nederland; 
- Kan omgaan met vertrouwelijkheid en weerstanden;  
- Kan omgaan met emoties van zichzelf, de betrokkene en de melder, en de omgeving;  
- Is in staat mee te werken aan het uitvoeren van verenigingsbeleid; 
 
Kennis en kunde 
- Weet welke procedures er bij een (dreigend) incident gevolgd kunnen worden en hoe men 

doorverwijst in het netwerk voor ondersteuning en melding; 
- Onderhoudt kennis en kunde door bijscholing en zich te verdiepen in thema’s 
- Sluit zich actief aan bij VCP-netwerken van de sportbond, Centrum Veilige Sport en de gemeente 
- Kent de sociale kaart in de omgeving van de vereniging  
- Heeft kennis van de interne organisatiestructuur en cultuur  
 
Opleiding 
De VCP heeft een opleiding gevolgd bij NOC*NSF en is aanwezig bij terugkomdagen. De VCP staat 
open voor en krijgt tijd/kostenvergoeding voor deelname aan intervisiebijeenkomsten binnen/tussen 
bonden en verenigingen. 


