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programma

• Welkom, voorstellen 
• Film
• Feiten & Definitie
• Wat en hoe is de situatie op jouw vereniging?
• Reglement seksuele intimidatie 
• High5 stappenplan
• Maatregelen
• Hulp nodig?



voorstelrondje

Met wie zijn we in gesprek?



film

Campagne blijf je stil of praat je erover?

https://www.youtube.com/watch?v=KmTxjJijejs&t=35s


feiten

• 48,6% van alle Nederlanders die als kind hebben gesport heeft in ieder geval één ervaring met 
grensoverschrijdend gedrag in de sport gehad die indruk heeft achtergelaten. Dit kan 
emotioneel, lichamelijk of seksueel zijn geweest. Dit komt overeen met 3 miljoen sporters.

• 15,5 % heeft als kind seksuele intimidatie meegemaakt en bijna de helft hiervan (7,2%) geeft 
aan dat het indruk heeft gemaakt.

• In 30% van de gevallen in de leeftijdscategorie 6 – 11 jaar, en in 70% in de leeftijdscategorie 12 
– 17 jaar.

• Seksueel grensoverschrijdend gedrag is vaker voorgekomen bij meisjes (64%) dan bij jongens 
(36%), en vond op alle verschillende sportniveaus plaats.

• Een derde van het meest ingrijpende seksueel grensoverschrijdend gedrag is gepleegd door 
één of meerdere mannelijke sporter(s). Bij 25% ging het om de mannelijke 
coach/trainer/begeleider.

Bron: prevalentieonderzoek, n=5.092 (2020)



definitie

Elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, die:
• door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst  wordt ervaren;
• als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;
• plaatsvindt in de context van sport.

Grensoverschrijdend gedrag in de sport =



#veiligesport

stellingen



wat heeft jouw vereniging geregeld?

• Thema sociale veiligheid is een vast agendapunt op de bestuursvergadering
• We hebben afspraken over het gebruik van mobieltjes/groepsapps.
• Onze trainers moeten een VOG kunnen tonen.

Stellingen



hoe gaan jullie met elkaar om?

• Iedere trainer/coach heeft zijn eigen aanpak; hier is geen toezicht op of overleg over.
• Er worden weleens seksueel getinte opmerkingen gemaakt.

Stellingen



reglement seksuele intimidatie

1. Gedragscode voor begeleiders

2. Meldplicht

• Vanaf januari 2020 meldplicht bestuurders en begeleiders

✓ melden bij bond of CVSN

• Aanleiding rapport cie de Vries:

✓ ‘Er wordt in de sport weggekeken. Neiging tot goed praten en er niets mee doen.’

• Wat valt onder meldplicht:

✓ vermoeden van seksuele intimidatie of misbruik

✓ alles wat iemand als vervelend ervaart, van klein tot groot. 

Afspraken gemaakt door NOC*NSF en sportbonden



bestuur - vertrouwenscontactpersoon (VCP)
Bestuur VCP

• Agendapunt;
• Preventiebeleid 

o Gedragsregels;
o VCP aanstellen;
o VOG: www.gratisvog.nl;
o Referentiecheck;
o Verklaring  Onderwerping Tuchtrecht (VOT);
o Meldprotocol of klachtenprotocol

• Meldplicht & meldcode bij (vermoeden van) seksuele 
intimidatie

• Zorg of advies? Bel: 0900-2025590

• Eerste opvang bij melding

o Voor melder

o Voor slachtoffer

o Voor beschuldigde

• Vervolgstappen bespreken

• Rapporteren aan bestuur

• Aandacht voor preventie

• Zorg of advies? Bel: 0900-2025590

http://www.gratisvog.nl/


VOG-aanvraag

• Voorwaarden Gratis VOG-regeling (CIBG)? www.gratisvog.nl

✓ Gedragsregels

✓ VCP

✓ Aannamebeleid

• Klaarzetten aanvraag VOG’s (Justis)

✓ E-herkenning nodig

Verklaring Omtrent Gedrag

http://www.gratisvog.nl/


stappenplan High 5

https://centrumveiligesport.nl/preventie/tools-en-informatie/high5-stappenplan-tool/stap-5-hoe-houden-we-elkaar-scherp


maatregelen (1)

• Aandacht voor sociale veiligheid, zet het op de agenda;

• Preventiebeleid: Vertrouwenscontactpersoon (VCP) aanstellen, aannamebeleid (VOG + 
referentiecheck + Verklaring  Onderwerping Tuchtrecht (VOT);

• Gratis VOG-regeling: www.gratisvog.nl

• Zorg voor duidelijke gedragsregels;

• Hanteer de meldplicht & meldcode bij (vermoeden van) seksuele intimidatie, vraag advies bij 
Centrum Veilige Sport: 0900-2025590.

Bestuurders

http://www.gratisvog.nl/


maatregelen (2)

• Voorbeeldrol benadrukken!; 

• Vier-ogen beleid: bescherming voor sporters en begeleiders zelf; 

• Er zijn gedragsregels voor begeleiders; laat ze bij aanstelling gedragsregels ondertekenen;

• Vermoeden? Meld het! Begeleiders hebben een meldplicht (vermoeden van) seksuele 
intimidatie;

• Stimuleer de bijscholing ‘Herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag’ van de 
ASK (NOC*NSF).

Begeleiders



maatregelen (3)

• Wijs op de functie VCP;

• Er zijn gedragsregels voor sporters (soms ook voor ouders);

• Informatiebijeenkomst voor ouders: 

✓ voorbeeldgedrag / functie VCP / proces belangrijker dan resultaat (visie club)

✓ groepsafspraken begin seizoen / doorstroming naar selectie

• Optie: betrokken ouders een VOT laten tekenen.

Sporters en ouders 



hulp nodig?

• Helpdesk Gratis VOG regeling: vog@nocnsf.nl of 06-30621707

• Inzet expert: vog@nocnsf.nl

• Zorg of twijfel in de club: bel 0900-2025590 

schakel Centrum Veilige Sport Nederland in



#veiligesport

webinar sociale veiligheid
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