Documenten Seksuele intimidatie binnen de vereniging
Uitleg van de documenten die opgezet zijn voor gebruik binnen ‘De Leleaart’
Als bestuur van een sportclub zijnde vinden wij het belangrijk dat er zoveel mogelijk aan
gedaan wordt om seksuele intimidatie binnen de club te voorkomen. Mocht dit
onverhoopt toch voorkomen, dan vinden wij het belangrijk dat dit zo adequaat mogelijk
wordt aangepakt. Daarom zijn een aantal documenten vastgelegd:
1. Gedragsregels begeleiders in de sport
2. Werkwijze VCP bij seksueel overschrijdend gedrag (inclusief registratie- en
rapportageformulieren)
3. Werkwijze bestuur bij seksueel overschrijdend gedrag

1. Gedragsregels begeleiders in de sport
Deze gedragsregels zijn letterlijk overgenomen vanuit het vastgestelde document van de
NOC*NSF. Bij overtreding van deze gedragsregels is er daadwerkelijk sprake van
seksueel overschrijdend gedrag. Dit document moet door alle vrijwilligers en trainers die
binnen de club met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking werken
ondertekend worden. Hierbij tekenen zij meteen voor meldplicht indien zij zien, merken
of weten dat er sprake is van seksueel overschrijdend gedrag op welke wijze dan ook
binnen de vereniging.
Indien er sprake is van overtreding van de regels, en dus van seksueel overschrijdend
gedrag, dan kan de melder naar de vertrouwenscontactpersoon (VCP) of naar het
bestuur. Als de melder zich bij de VCP meldt, dan gaat eerst de werkwijze voor de VCP in
werking en daarna de werkwijze van het bestuur. Als de VCP zich meldt bij het bestuur
gebeurt dit precies andersom.
2. Werkwijze vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij seksueel overschrijdend
gedrag
Als er een melding binnenkomt bij de VCP (direct via de melder of via het bestuur) gaat
hij aan de slag met deze melding. Deze werkwijze is hier een leidraad voor, zodat de VCP
hierop terug kan vallen. Hierin staan ook contactgegevens van de VCP van het NOC*NSF,
voor als er ruggespraak nodig is. Ook zijn hier documenten in die gebruikt moeten
worden bij de registratie van het incident, zodat hier op teruggevallen kan worden als er
sprake is van strafbare feiten of als het incident gemeld moet worden bij het tuchtcollege
van de KNGU.
3. Werkwijze bestuur bij seksueel overschrijdend gedrag
Als er een melding binnenkomt bij het bestuur (direct via de melder of via de VCP), dan
gaat het bestuur aan de slag met deze werkwijze als leidraad.

Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving tbv Seksuele Intimidatie
Vastgesteld door het NOC*NSF – leidraad voor de VCP van ‘de Leleaart’.

A. Inleiding
De Vertrouwenscontacpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor een
ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. tot seksuele intimidatie (SI), of over een concreet
incident een gesprek wil met de vereniging. De VCP is aanspreekbaar voor sporters, ouders van
sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur. Deze gesprekken zijn in principe
vertrouwelijk. Maar deze vertrouwelijkheid heeft zijn grenzen: ten eerste vanwege het algemeen
belang van een veilige sportomgeving en ten tweede vanwege de Nederlandse wetgeving die in
bepaalde gevallen de VCP en het bestuur verplicht de vertrouwelijkheid te doorbreken. Is dit
laatste het geval, dan is er voor de VCP sprake van een conflict van taken. Dit conflict van taken
kan zich vooral voordoen indien hij/zij in een vertrouwelijk gesprek op de hoogte stelt van een
concreet ernstig incident van SI. Overleg tussen de VCP en het bestuur van de vereniging speelt
een belangrijke rol bij het oplossing van het conflict van taken. Het bestuur heeft de
verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar leden, de VCP zal in alle gevallen dat hij/zij op
welke wijze dan ook kennis neemt van een incident m.b.t. SI dit geanonimiseerd met het bestuur
moeten bespreken. Hierbij wordt de vertrouwelijkheid niet geschonden terwijl het bestuur kan
beoordelen of en hoe zij moet handelen. Alléén wanneer het bestuur niet zonder nadere
informatie kan handelen, zal zij de VCP om die informatie vragen, waardoor de vertrouwelijkheid
(deels) wordt opgeheven. Het is aan te bevelen dat binnen het bestuur een portefeuillehouder
fungeert als aanspreekpunt voor de VCP.
In onderstaand protocol wordt stapsgewijs de handelwijze van de VCP beschreven in het geval
hij/zij in vertrouwen op de hoogte wordt gebracht van een incident m.b.t. SI. Ook een eventueel
(intern) conflict van taken van de VCP wordt in het protocol beschreven naar te nemen acties.
Het protocol blijft met de beschreven handelwijze binnen de grenzen van het functieprofiel van de
VCP.
B. Stappen
1. Eerste opvang: verhaal en emoties
Een ieder kan een beroep doen op de VCP voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en
aangifte met betrekking tot SI. De VCP is hiervoor het eerste aanspreekpunt binnen de
vereniging. De betrokkene moet in de eerste plaats in vertrouwen een verhaal kwijt kunnen en
worden opgevangen in verband met emoties die daarbij kunnen spelen. De VCP moet echter
vooraf twee zaken duidelijk maken:
1. elk incident wordt geanonimiseerd met het bestuur besproken omdat die de
verantwoordelijkheid heeft om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en
daarnaar te handelen
2. de vertrouwelijkheid van het gesprek is begrensd: indien het bestuur oordeelt dat de
veiligheid van een of meerdere van haar leden in het geding is en/of wanneer er sprake is
van een ernstig strafbaar feit1 .
2. Overleg over vervolgstappen: doorverwijzen
Naar aanleiding van wat de VCP ter ore komt, wordt de betrokkene geïnformeerd over mogelijke
vervolgstappen en over de (externe) instanties waartoe de betrokkene zich kan wenden voor de
verschillende vervolgstappen. De betrokkene maakt hierin zélf een keuze of wordt doorverwezen
naar instanties die bij die keuzebepaling kunnen helpen (Vertrouwenspersoon van NOC*NSF,
Maatschappelijk werk, huisarts).
3. Opheffen vertrouwelijkheid
De VCP informeert de betrokkene over de gevolgen die het incident heeft voor de stappen die de
VCP moet zetten. In alle gevallen zal geanonimiseerd overleg met bestuur volgen (reeds gemeld

in stap 1). Deze beoordeelt hoe vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid moet worden
gehandeld. Indien dit handelen vereist dat (een deel van) de vertrouwelijkheid moet worden
opgeheven, zal betrokkene door de VCP hierover uitleg krijgen en om diens toestemming worden
gevraagd. Bij toestemming is de vertrouwelijkheid opgeheven. Het opheffen van
vertrouwelijkheid gebeurt echter ook zonder toestemming van de betrokkene, maar niet nadat:






de VCP de betrokkene heeft uitgelegd waarom hij/zij deze stap moet nemen en om diens
toestemming daarvoor is gevraagd;
het is gebleken dat er geen andere weg is dan het opheffen van de vertrouwelijkheid om
het voor het bestuur mogelijk te maken haar verantwoordelijkheid te nemen;
naar het oordeel van het bestuur het niet-opheffen van de vertrouwelijkheid voor
betrokkene en/of derden schade of gevaar zal opleveren en dit kan worden voorkomen
door het opheffen van de vertrouwelijkheid;
er in gevallen van ernstige twijfel bij de VCP (en/of bij het bestuur) aan de juistheid van
het opheffen van de vertrouwelijkheid, consultatie van zijn/haar collega op Bondsniveau
heeft plaatsgevonden;

Opheffen van de vertrouwelijkheid gebeurt overigens met inachtneming van alle verplichtingen
die het bestuur en VCP hebben jegens de bescherming van de privacy van alle betrokken
partijen. Met de betrokkene bespreekt de VCP de mogelijke gevolgen van deze stap en verwijst
de betrokkene naar relevante hulpverlening. Tevens wordt afgesproken hoe betrokkene op de
hoogte wordt gehouden van het handelen van het bestuur.
Overwegingen die tot het opheffen van de vertrouwelijkheid aanleiding kunnen geven zijn:
 er is sprake van een ernstig strafbaar feit;
 er is sprake van angst of onmacht aan de zijde van betrokkene om een strafbare en/of
ongewenste situatie te beëindigen;
 er is sprake van een voor de betrokkene of derden acute onveilige sportomgeving;
 er is sprake van gedragingen of een situatie waarin het bestuur vanuit haar
verantwoordelijkheid in het algemeen belang moet ingrijpen.
In geval dat de vertrouwelijkheid moet worden opgeheven omdat er sprake is van een ernstig
strafbaar feit waar aangifteplicht voor geldt, zoals bij verkrachting, dan stelt de VCP het bestuur
daarvan in kennis en zal het bestuur deze verplichting tot aangifte moeten nakomen. Doet zij dat
niet, dan berust deze verplichting in even grote mate bij de VCP. Deze kan echter geen aangifte
doen namens de vereniging, maar doet dat dan als privé persoon.
4. Rapportage aan bestuur
De VCP brengt het bestuur altijd op de hoogte van hetgeen een betrokkene heeft verklaard en
welke afspraken met betrekking tot de doorverwijzing zijn gemaakt. Dit gebeurt geanonimiseerd,
maar indien het bestuur dit noodzakelijk vindt met verwijzing naar personen (zie hiervoor punt 3
opheffen vertrouwelijkheid).
5. Verslaglegging
De VCP legt verslag van de gevoerde gesprekken en de daaruit voortvloeiende doorverwijzing en
gemaakte afspraken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het standaard formulier dat hiervoor is
ontwikkeld. Het registratieformulier voor de VCP en het rapportageformulier voor de rapportage
aan het bestuur. Deze formulieren worden binnen de vereniging op een veilige wijze
gearchiveerd. De VCP beheert dit archief.

C. Signalen
Bij vermoedens van SI, anonieme signalen, eigen waarnemingen, of geruchten daarover, licht de
VCP het bestuur in. Besluit het bestuur daarop tot verdere stappen, zoals nader onderzoek, dan
wordt de VCP daar niet mee belast. Ook wordt de VCP niet belast met inhoudelijke taken bij een
eventueel tuchtrechtelijk traject, ook al komen de signalen van hem/haar.

Werkwijze bestuur bij seksueel overschrijdend gedrag
Vastgesteld door het NOC*NSF – leidraad voor bestuur van ‘de Leleaart’.

Seksueel overschrijdbaar gedrag wordt niet getolereerd binnen de Leleaart. Daarom is het
document ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ een document dat binnen de Leleaart gebruikt
wordt en waar zij achter staat. Als deze gedragsregels worden overtreden moet er vanuit het
bestuur actie worden ondernomen. Deze werkwijze is daar een leidraad voor.
Optie A) Er wordt een klacht ingediend of een melding gedaan
Wanneer een klacht/ melding ingediend gaat worden betekent het dat de melder aangeeft dat de
‘Gedragregels begeleiders in de sport’ zijn overtreden. Hierbij wordt geadviseerd de volgende
stappen te nemen:
1) Meld het incident geanonimiseerd bij de VCP van jouw sportbond. De VCP van jouw sportbond
helpt de situatie inschatten en helder te krijgen welke stappen genomen kunnen worden.
Daarnaast kan er aandacht voor de zaak komen vanuit de media. Jouw sportbond kan
ondersteunen bij het omgaan met de pers.
2) Verwijs de melder door naar de VCP van je sportvereniging als dit nog niet gebeurd is. De VCP
is voor het slachtoffer aanspreekpunt en eerste opvang. Tevens adviseert de VCP over de te
nemen stappen. Zorg dat de VCP het door NOC*NSF ontwikkelde protocol, registratie- en
rapportageformulier gebruikt. Wanneer de VCP de VCP training van NOC*NSF heeft gevolgd dan
zijn deze formulieren in zijn/ haar bezit. Deze documenten zijn tevens te bestellen bij
Vertrouwenspunt Sport: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl . Wanneer je geen VCP binnen je
sportvereniging hebt dan attendeer je de melder op de VCP van je sportbond.
3) Bij vermoedens van strafbare feiten is het belangrijk zo snel mogelijk een informatief gesprek
met de politie te voeren.
4) Zorg dat er 2 bestuurders/contactpersonen “eigenaar” worden van het probleem en de nodige
acties uit gaan voeren. Bij voorkeur een man en een vrouw.
5) Spreek af dat alle communicatie via deze 2 contactpersonen loopt.
6) Zet het incident/onderwerp op de agenda van de bestuursvergadering en/of las direct een
vergadering in.
Er zijn ook voorbeelden bekend waarbij juist het tegenovergestelde wenselijk was. Niet het
gehele bestuur werd geïnformeerd maar een zo klein mogelijke groep werd belast met de
vertrouwelijke informatie. Pas later in het proces werd het bestuur geïnformeerd over de
procedure en kwam de vertrouwelijke informatie niet in handen van het voltallige bestuur.
Wanneer je twijfelt of je het voltallige bestuur moet informeren, of juist niet, kun je contact
zoeken met de VCP van de bond of Vertrouwenspunt Sport. Ook is het mogelijk dat de politie
hiertoe opdracht geeft.
7) Houd als bestuur een logboek bij van alle gebeurtenissen.
8) Isoleer het probleem door een voorlopige zwijgplicht na een melding in acht te houden voor
het bestuur, de melder en eventuele anderen die op de hoogte zijn ten opzichte van derden. Een
voorlopige zwijgplicht is nodig zodat er niet meer personen bij een zaak worden betrokken dan
voor een zorgvuldige behandeling noodzakelijk is. Er moet worden voorkomen dat geruchten
ontstaan en iemand al bij voorbaat als schuldig wordt bestempeld. De zwijgplicht is ook belangrijk
om te zorgen dat een eventuele strafrechtelijke procedure niet wordt belemmerd.

9) Ga na of er direct bestuurlijke maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid binnen
de sportvereniging te herstellen door contact op te nemen met de VCP van je sportbond. Let
hierbij op de hiervoor geldende procedure ten aanzien van hoor en wederhoor.
10) Wanneer de melder een klacht of melding heeft ingediend bij de sportbond, zorg dan dat je
contact houdt met de melder en andere betrokkenen tot het proces bij de sportbond is afgerond.
11) Bedenk aan de hand van de uitkomst van de klacht of melding wat er nodig is om de veilige
sportomgeving weer te herstellen. Dit kan bijvoorbeeld op het vlak van communicatie liggen, het
aanstellen van een nieuw kaderlid zijn of het (verder) ontwikkelen van preventief beleid. Andere
acties zijn ook denkbaar, afhankelijk van de context.
Zorg tot slot, als alles achter de rug is en de veilige sportomgeving is hersteld, dat je het proces
en de communicatie daarin met betrokkenen evalueert en leg dit vast in de notulen van de
bestuursvergadering. Aangezien dit een terrein is waarop niet een pasklaar antwoord is en waarin
het staat of valt met de betrokken personen en de invulling van hun rol, is het sterk aan te raden
deze evaluatie niet over te slaan.
Optie B) Er wordt (nog) geen klacht ingediend of melding gedaan
Wanneer er (nog) geen klacht ingediend wordt of melding wordt gedaan, wordt het vertoonde
gedrag als ongewenst ervaren maar twijfelt de melder of er een klacht/ melding moet komen of is
de melder er al uit dat er geen klacht/melding moet komen. De melder zal moeten besluiten
welke stappen hij/zij zelf wil nemen. Daarin geldt: ‘Jouw gevoel heeft gelijk’ altijd als maatstaf.
Verwijs de melder door naar de VCP van je sportvereniging als dit nog niet gebeurd is. De VCP is
voor het slachtoffer aanspreekpunt en eerste opvang. De VCP kan samen met de melder kijken
welke stappen er mogelijk zijn en welke consequenties deze hebben. Een of meerdere van de
volgende maatregelen zijn dan bijvoorbeeld mogelijk:
1) Direct persoonlijk aanspreken: ‘melder’ gaat in gesprek met ‘beschuldigde’ om aan te geven
wat hij/ zij als ongewenst heeft ervaren en vraagt hier rekening mee te houden.
2) Eventueel vindt dit gesprek plaats in het bijzijn van een onafhankelijk derde (niet de VCP).
Zorg dat de VCP het door NOC*NSF ontwikkelde protocol, registratie- en rapportageformulier
gebruikt.
Daarnaast kan het bestuur zelf handelen. Als de melder geen melding of klacht heeft ingediend
zal het bestuur over de situatie horen via de rapportage van de VCP. Het bestuur kan dan de
volgende stappen nemen vanuit bestuurlijke verantwoordelijkheid:
1) Bestuurslid gaat in gesprek met de ‘dader’ om aan te geven wat het ‘slachtoffer’ als ongewenst
heeft ervaren en wijst op ‘Hun gevoel heeft altijd gelijk’. Zorg dat altijd een 3e persoon aansluit.
Deze stap kan alleen gezet worden indien de melder hier toestemming voor geeft. Onder strikte
voorwaarden kan het bestuur handelen zonder toestemming van de melder, zoals beschreven in
het door NOC*NSF ontwikkelde protocol voor VCP’s. Deze staat centraal tijdens de VCP training
maar is ook als PDF bestand op te vragen bij Vertrouwenspunt Sport.
vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl
2) Ga aan de slag met preventief beleid op het gebied van ongewenst gedrag. Maatregelen
instellen, dan wel maatregelen nieuw leven inblazen. Stel o.a. een VCP aan en omgangsregels op
(zie eerdere hoofdstukken in deze toolkit) en ga hierover in gesprek met trainers/ coaches/
begeleiders. Door het breder aan te pakken hou je dingen die sudderen klein.
De VCP van jouw sportbond of het Vertrouwenspunt Sport (0900-2025590) adviseren je graag
welke maatregelen te nemen. Kies welke communicatie nodig is afhankelijk van hoe breed
bekend het is en hoeveel onrust het heeft opgeleverd. Bedenk wat er nodig is op het moment dat
je een signaal binnen krijgt, dat het opgepakt wordt en na afloop ervan. Mogelijkheden zijn
bijvoorbeeld betrokkenen een brief sturen of een bijeenkomst organiseren.

