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SOCIALE VEILIGHEID OP DE VERENIGING
Elke vereniging moet een plek zijn waar leden zich veilig voelen en 
met plezier kunnen sporten. Als bestuurder draag je zorg voor die 
veiligheid. Maar wat weet je eigenlijk van de achtergrond van je 
vrijwilligers? Is er op jouw vereniging sprake van grensoverschrijdend 
gedrag? En is er een luisterend oor voor iemand die zijn verhaal kwijt 
wil? Allemaal zaken die passen binnen de sociale veiligheid op de 
vereniging. Door sociale veiligheid goed te regelen neem je als 
vereniging verantwoordelijkheid voor het welzijn van de leden. 
Met behulp van onderstaand stappenplan zorg je er als vereniging 
voor dat je aandacht hebt voor sociale veiligheid op de vereniging. 
Samen zorgen we ervoor dat iedereen veilig en met plezier kan 
blijven sporten en bewegen! 

High 5! Op naar een veilige sportcultuur 
Centrum Veilige Sport Nederland heeft in samenwerking met 
sportbonden een stappenplan ontwikkeld om grensoverschrijdend 
gedrag binnen sportverenigingen te voorkomen.  Dit stappenplan is 
bedoeld voor sportbestuurders en vrijwilligers van verenigingen en 
helpt om op een laagdrempelige en eenvoudige manier inzicht te 
krijgen in wat een vereniging kan doen om grensoverschrijdend 
gedrag te voorkomen. Het stappenplan bestaat uit de volgende vijf 
stappen: 
. 



1. Hoe maken we onze vereniging veilig?  
Als bestuur ben je verantwoordelijke voor een veilige sportvereniging. 
Dit is een vereniging waarin sportplezier centraal staat: er is geen 
ruimte voor agressie, intimidatie en seksueel grensoverschrijdend 
gedrag. De vraag is hoe regel je dat als bestuur? Eén van de zaken waar 
je als bestuur mee kunt beginnen is het onderwerp op de agenda 
zetten. Reserveer tijdens een bestuursvergadering tijd om te praten 
over het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en inventariseer 
hoe bestuursleden tegen dit onderwerp aankijken. Daarnaast zijn er 
ook een aantal zaken waar je als vereniging aan moet voldoen. Dit zijn 
afspraken die de bonden met elkaar hebben gemaakt. Als bestuur ben 
je verplicht om erop toe te zien dat deze afspraken worden nageleefd. 
Klik hier om te zien waar elke vereniging aan moet voldoen en stel alle 
leden op de hoogte van deze regels. 

Verder is het goed om als vereniging een duidelijke visie en doel op te 
stellen. Zo maak je als bestuur duidelijk waarom jullie een veilige sport-
vereniging willen. Tot slot is het aanstellen van een vertrouwenscon-
tactpersoon (VCP) een belangrijk onderdeel binnen het veilige sportkli-
maat. Je leest meer over de VCP verderop in deze tool. Het kan helpen 
om bovenstaande zaken samen met andere (verenigingen) op te pak-
ken. Neem hiervoor contact op met de verenigingsondersteuner of con-
tactpersoon binnen jouw gemeente.
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https://centrumveiligesport.nl/media/1091/verplicht-te-regelen-veilige-sportcultuur.pdf


2. Wat kan beter?  
Als bestuur wil je natuurlijk weten of grensoverschrijdend 
gedrag voorkomt binnen de club. Daarom maak je een risicoscan. 
Wat gaat goed in jullie club en wat kan beter? Wat zijn de risico’s voor 
grensoverschrijdend gedrag? Het is hierbij goed om de risico’s in kaart 
te brengen. Deze handige checklist Kan je helpen om de risico’s in
kaart te brengen. Wanneer de risico’s in kaart zijn gebracht stel je als 
vereniging prioriteiten: wat gaat de vereniging eerst oppakken en wat 
daarna? 

3. Wat kan beter?  
Een veilig sportklimaat bereik je door goed samen te werken. 
Dat kan je als bestuur niet alleen. Met deze stap zorg je dat iedereen 
meedoet. Dat begint met iedereen informeren en bewust maken van 
wat grensoverschrijdend gedrag is. Vervolgens is de vraag: hoe kun je 
ze activeren? Deel je beleid tijdens de ALV en bijvoorbeeld via de sociale 
media kanalen van je vereniging. Verder is het herkennen van 
grensoverschrijdend gedrag een belangrijk onderdeel. 
Grensoverschrijdend gedrag herken je door er met elkaar 
over te praten. Hier vind je een aantal tips om leden actief na te 
laten denken over het onderwerp.  

4. Wat spreken we af?  
Goede afspraken geven duidelijkheid over de omgangsnormen en 
regels in jullie sportverening. Hoe regel je dat als bestuur? 
Het uitganspunt hierbij zijn de gedragsregels van NOC*NSF 
en de sportbonden. Daarnaast is het goed om ook eigen 
omgangsregels en huisregels af te spreken met leden.  
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https://centrumveiligesport.nl/media/1078/veilige-sportcultuur-checklist-grensoverschrijdend-gedrag.pdf
https://centrumveiligesport.nl/media/1082/veilige-sportcultuur-leden-activeren.pdf
https://centrumveiligesport.nl/de-gedragscodes-sport-ook-voor-jou
https://centrumveiligesport.nl/media/1081/omgangsregels-opstellen-veilige-sportcultuur.pdf


Natuurlijk wil je als bestuur dat de sportbegeleiders van onbesproken 
gedrag zijn. Er zijn vijf stappen voor het aanstellen van betrouwbare 
sportbegeleiders. 

1. Vraag aan alle sportbegeleiders, vrijwilligers en bestuursleden om  
 een verklaring omtrent gedrag (VOG). Je leest hier alles over de  
 VOG en hoe je deze gratis kunt aanvragen voor jullie vereniging. 
2. Check referenties bij verenging waar de sollicitant actief was. Doe  
 dit niet alleen bij het bestuur, maar ook bij een sportend lid of  
 sportouders van de vorige vereniging van een sollicitant. 
3. Check of iemand in het Register met tuchtuitspraken voor zeden  
 in de sport staat. Dat kan via het Centrum Veilige Sport. Op deze  
 lijst staan alle tuchtuitspraken van alle bonden. Zo kun je nagaan  
 of iemand in een andere sport een veroordeling heeft gehad. 
4. Vraag alle vrijwilligers en betaalde krachten om hun handteke 
 ning te zetten onder de onderwerping aan het tuchtrecht. 
 Leden van de vereniging zijn via hun lidmaatschap gebonden aan  
 de bod en daarmee aan het sport tuchtrecht. Zij hoeven deze 
 verklaring dus niet te ondertekenen. Dat is al gebeurd in het 
 lidmaatschapscontract. 
5.  Laat ook de omgangsregels ondertekenen door de 
 sportbegeleiders. Eventueel kan je één verklaring maken met 
 zowel de onderwerping aan het tuchtrecht als de omgangsregels. 
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https://centrumveiligesport.nl/doelgroepen/bestuurders-en-begeleiders/seksuele-intimidatie-en-misbruik/register-met-ontuchtplegers


Zorg dat duidelijk is hoe je als vereniging omgaat met signalen en 
meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Zo weet iedereen dat 
grensoverschrijdend gedrag niet wordt getolereerd in jouw sportclub. 
Is er een melding? Zorg dan voor laagdrempelige opvang, schakel 
de vertrouwenscontactpersoon in en werk samen met het 
Centrum Veilige Sport als het bestuur een melding krijgt. 

Vanaf 2020 is iedere bestuurder of begeleider verplicht om een melding 
te maken van een vermoeden van seksuele intimidatie. 

5. Hoe houden we elkaar scherp?  
Hoe zorg je er nu voor dat er aandacht blijft voor een veilige sfeer? 
Ten eerste kun je ervoor zorgen dat het onderwerp op de agenda blijft 
staan en ieder jaar terugkomt tijdens bijvoorbeeld een ALV. 
Verder is het goed om te kijken wat wel en wat niet werkt. 
Met deze scan kun je elk jaar nagaan of je beleid nog leeft. 
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https://centrumveiligesport.nl/doelgroepen/bestuurders-en-begeleiders/seksuele-intimidatie-en-misbruik/meldplicht-voor-bestuurders-en-begeleiders
https://centrumveiligesport.nl/doelgroepen/bestuurders-en-begeleiders/seksuele-intimidatie-en-misbruik/meldplicht-voor-bestuurders-en-begeleiders
https://centrumveiligesport.nl/media/1077/veilige-sportcultuur-checklist-beleid-en-communicatie.pdf


DE VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG) 
De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het 
verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde 
doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken 
met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het 
Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Een (VOG) 
is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de 
kans op grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. Het 
geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, 
begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, 
die eerder in de fout zijn gegaan , een functie bij de sportvereniging 
kunnen uitoefenen. Door als vereniging of bond een VOG te verlangen 
van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, 
mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare 
groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt. 

Voor vrijwilligers van sportorganisaties (als dit vrijwilligersorganisaties 
zijn) is de VOG gratis. Hier lees je hoe je dit als vereniging regelt. 
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https://www.vitaalverenigen.nl/uploads/Tools/Tool-Vitaal-Verenigen-Aanpaak-VOG_200204_152512.pdf


STEL EEN VERTROUWENSCONTACTPERSOON AAN
Maak het sporters makkelijker om grensoverschrijdend gedrag te 
bespreken en stel een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan. 
Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) biedt leden de mogelijkheid 
om in vertrouwen te praten over grensoverschrijdend gedrag. 
Bij de vertrouwenscontactpersoon kunnen leden terecht voor een 
vertrouwelijk gesprek. Dat kan gaan over pesten, seksuele intimidatie, 
agressie of discriminatie. De vertrouwenscontactpersoon helpt 
daarnaast het bestuur om intimidatie in de club te voorkomen. 

De VCP is géén hulpverlener en doet géén onderzoek in de vereniging 
bij incidenten. Een Vertrouwenscontactpersoon luistert, denkt mee en 
ken het sport netwerk. Daarmee is deze rol een welkome aanvulling op 
de taken van het bestuur. 

De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:
• Eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toe  
 schouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of  
 een vraag.
• Ze bieden een luisterend oor, geven raad  en verwijzen door voor  
 geschikte hulp.
• Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging of bond om  
 preventieve maatregelen te nemen.
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Gezamenlijke vertrouwenscontactpersoon
Kleine verenigingen hebben vaak moeite met het vinden en 
aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon. Maar ook voor 
kleine verenigingen is het belangrijk om een vertrouwenscontactper-
soon te hebben. Want ook bij kleine verenigingen kan grensoverschrij-
dend gedrag voorkomen. De vertrouwenscontactpersoon bij kleine 
verenigingen zal in tegenstelling tot grotere verenigingen minder taken 
hebben. Het kan daarom nuttig zijn om met meerdere verenigingen 
gezamenlijk gebruik te maken van een vertrouwenscontactpersoon. 
Zo hoeft niet iedere (kleine) vereniging één aparte 
vertrouwenscontactpersoon aan te wijzen. 

TIPS VAN DE VERENIGINGSONDERSTEUNER
Naast de inzet van bovenstaande tools hebben onze 
verenigingsondersteuners nog een aantal tips hoe je als vereniging 
zorg draagt voor sociale veiligheid op de vereniging. 

Zet zociale veiligheid op de agenda
Reserveer tijd tijdens de bestuursvergadering om te praten over het 
voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Inventariseer hoe de be-
stuursleden tegen dit onderwerp aankijken. Je kunt hier bijvoorbeeld 
deze werkvorm voor gebruiken.  

Maak gebruik van het ‘vier-ogen-principe’
Met het vier-ogen-principe zorg je ervoor dat een vrijwilliger nooit al-
leen met een jeugdlid in een afgesloten ruimte is. Je zorgt ervoor dat er 
altijd minimaal twee vrijwilligers zijn. Bij gesprekken over moeilijke on-
derwerpen zijn er ook altijd minimaal twee vrijwilligers aanwezig. 
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https://centrumveiligesport.nl/media/1080/gesprek-binnen-bestuur-veilige-sportcultuur.pdf


Zorg voor duidelijke omgangsregels 
Omgangsregels en een duidelijke gedragscode zijn de basis voor 
sociale veiligheid. Als vereniging wil je dat alle leden respectvol met 
elkaar omgaan. Het is hierin belangrijk om alle omgangsregels 
duidelijk op een rijtje te zetten. Hierin zijn zaken opgenomen als: 
wat verwachten we van elkaar? Waar kunnen we elkaar eventueel 
op aanspreken als dat nodig is? 

Het is hierbij belangrijk om deze regels onder de aandacht te brengen 
bij de leden. Neem voor inspiratie eens een kijkje op de website van VC 
Trivia. Hier vind je een mooi voorbeelddocument voor gedragsregels.  

HULP NODIG?
Ben je als vereniging op zoek naar ondersteuning op het gebied van 
sociale veiligheid? Aarzel dan niet om contact op te nemen met een van 
onze verenigingsondersteuners. Onze verenigingsondersteuner denkt 
graag met jullie mee. Op deze manier maken we samen werk van 
sociale veiligheid op de vereniging! 

Bekijk hier de verenigingsondersteuners van Vitaal Verenigen
of neem direct contact op met info@vitaalverenigen.nl.
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https://www.vctrivia.nl/site/assets/files/2098/gedragregels_vctrivia.pdf
https://www.vctrivia.nl/site/assets/files/2098/gedragregels_vctrivia.pdf
https://www.vitaalverenigen.nl/team-1/
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