
Inspiratiesessie 
Vertrouwens-
contactpersoon 

Leiden 16-11-2022



Programma

Welkom, voorstellen 

Filmfragment

Feiten / Cijfers

Hoe is het bij ons op de vereniging?

De Vertrouwenscontactpersoon

(profiel en taken)

Inspiratiesessie



Voorstellen



Filmfragment 
De volleybaltrainer

Seksuele intimidatie

Grensoverschrijdend gedrag

Opdracht: Is dit grensoverschrijdend?
Waarom wel/niet?



Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag in de sport is 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;

Definitie



Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Seksuele- intimidatie 
of misbruik

Discriminatie

Pesten en 
uitsluiting

Agressie en geweld

Intimidatie

Matchfixing
(wedden op eigen 

uitslagen, voor geld, 
beïnvloeding van 

uitslagen)
Doping

(WADA lijst maar ook, 
recreatief gebruik drugs, 

alcohol)

Integriteit 
(diefstal, fraude, 

omkoping, 
belangenverstrengeling, 

datalekken)



Wat is seksuele intimidatie?

Definitie

Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een 

seksuele connotatie (duiding) 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.



• Meer dan 70% heeft in jeugd (<18jr)
minimaal 1x GOG in de sport ervaren.

• Hiervan heeft bij 50% indruk gemaakt.

• EGG kwam bij ruim 66% vd jeugd voor 
• LGG kwam bij 25% van de jeugd voor
• SGG kwam bij ruim 15% van de jeugd voor

• Bij EGG heeft 42% er nooit over verteld
• Bij LGG heeft 47% er nooit over verteld
• Bij SGG heeft 58% er nooit over verteld

Prevalentieonderzoek 2020 (N=3.959, leeftijd 18-50 jaar, 
georganiseerde sport) 

Feiten / Cijfers

GOG = Grensoverschrijdend gedrag
EGG = Emotioneel grensoverschrijdend gedrag
LGG = Lichamelijk grensoverschrijdend gedrag
SGG = Seksueel grensoverschrijdend gedrag



Prevalentieonderzoek 2020 (N=3.959, leeftijd 18-50 jaar, georganiseerde sport) 

Feiten / Cijfers

GOG = Grensoverschrijdend gedrag
EGG = Emotioneel grensoverschrijdend gedrag
LGG = Lichamelijk grensoverschrijdend gedrag
SGG = Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Het aandeel ernstige gebeurtenissen is het hoogste bij EGG en het laagste bij SGG.

Ernstscore

Het aandeel als ernstig gerapporteerde 
gebeurtenissen is het hoogste bij fysiek 
grensoverschrijdend gedrag en het laagste bij 
emotioneel grensoverschrijdend gedrag.



Meldingen

603 meldingen van grensoverschrijdend gedrag 

(CVSN + sportbonden)

Stijging v 4,5% tov 2020 en 28% tov 2019

1. Breedtesport

2. Topsport

3. Subtop

De meest genoemde sporten zijn turnen, 

voetbal en zwemmen. 

Centrum Veilige Sport (2021)



Hoe zit het op jouw 
vereniging?

Geef antwoord op de vragen

Poll



Vertrouwenscontact
persoon
Is een eerste aanspreekpunt binnen de 
vereniging,

waar leden de mogelijkheid krijgen om 
in vertrouwen te praten over GOG

Een VCP is laagdrempelig, goed te 
benaderen en geen onderdeel van het 
bestuur.

Ondersteunt bij sociale veiligheid beleid



Vertrouwenscontactpersoon is geen:

• Mediator

• Bemiddelaar

• Detective



Taken VCP

Signaleren

• Eerste opvang

• Vervolgstappen bespreken

• Rapporteren aan bestuur

Preventie

• Aanspreekpunt 
grensoverschrijdend gedrag

• Kennis en kunde

• Sociale veiligheid beleid

• High 5 Stappenplan



Profiel VCP

Beschikt over sterke communicatievaardigheden: 

- Goed kan luisteren en observeren

- Kan waarnemingen, feiten en interpretaties goed onderscheiden. 

- Durft en kan signalen op een zorgzame wijze bespreken met de betrokkenen.  

- Kan gesprekken structureren. 



Profiel VCP

En heeft enkele belangrijke persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden, zoals: 

- Inlevingsvermogen. 

- Kan omgaan met vertrouwelijkheid en weerstanden. 

- Kan omgaan met emoties van zichzelf, de melder en andere betrokkenen. 

- Zich niet onder druk laten zetten om, wat in vertrouwen is verteld, door te zeggen. 

- Straalt rust, draagkracht en bedachtzaamheid uit.



VCP rapporteert aan bestuur

• Transparant en eenduidig proces voor incidenten
• Aanspreekpunt voor GOG meldingen en preventie
• Signalen, klachten en meldingen serieus nemen
• Beslissen en communiceren over vervolgstappen melding
• Meldplicht (vermoeden) SI aan de bond 
• Bewaren verslagformulier (AVG proof)
• Evt ordemaatregel opleggen, aan tuchtrechtspraak meewerken, aan strafrechtelijk 

proces meewerken, contact politie, leden communicatie etc. 

Verantwoordelijkheden van het bestuur



VCP scholing

Programma:

• Welkom / voorstellen / leerwensen

• Wat is grensoverschrijdend gedrag?

• Taken VCP vereniging

o Signaleren

o Preventie 

• Tuchtrecht en strafrecht

• Oefenen

• Afronden



Vragen ?





Preventie: Het Stappenplan
https://centrumveiligesport.nl/doelgroepen/bestuurders-en-begeleiders/stappenplan

https://centrumveiligesport.nl/doelgroepen/bestuurders-en-begeleiders/stappenplan


VCP  <-> VP

Verschil VCP verenigingen en vertrouwenspersonen

VCP VP

ASK opleiding Officiële opleiding beroep en branchevereniging 
beroepscode

Voor alle partijen Voor één specifieke partij

Eenmalig gesprek (tenzij…) Meerdere gesprekken

Bespreekt opties van partij en verwijst door Bespreekt opties van partij en blijft er bij

Overlegt met Case Mangers van het CVSN Onderdeel van CVSN

Rapporteert aan bestuur vereniging Rapporteert in Case Management Systeem Sport


