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Programma

• Introductie Veilig Sportklimaat

• Welkom, voorstellen 

• Feiten / Wist je dat?

• Preventie: Wat kun je binnen de sport doen?



Veilig Sportklimaat



Grensoverschrijdend gedrag in de sport

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.



• Binnen de sport is uit onderzoek gebleken dat 1 op de 10 jongeren onder 18 jaar te 

maken heeft met seksuele intimidatie en/of fysiek geweld.

• Uit datzelfde onderzoek blijkt dat 1 op de 20 jeugdigen te maken heeft met pesten.

• Van de slachtoffers van seksuele intimidatie is 75 %  jonger dan 16 jaar. 

• In geval van seksuele intimidatie is de trainer meestal de dader.

• Kinderen met een beperking lopen het meeste risico op seksuele intimidatie en 

misbruik.

Waar of niet waar?



Landelijk beleid van sportbonden m.b.t. SI op initiatief 
van NOC*NSF

• Uniform tuchtreglement voor alle sportbonden

• Uitvoering tuchtrechtspraak SI op bondsniveau of ISR (Instituut 
Sport Rechtspraak)

• Gesanctioneerden worden opgenomen in landelijk 
registratiesysteem SI

• Vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij iedere bond én lokaal bij 
vereniging of cluster van verenigingen

• Centrum Veilige Sport Nederland

• Meldplicht voor bestuurders en begeleiders



Stappenplan High 
5

www.centrumveiligesport.nl



VOG regeling

• Verklaring Omtrent het Gedrag

• Voorwaarden Gratis VOG-regeling? www.gratisvog.nl

 Gedragsregels
 VCP
 Aannamebeleid

http://www.gratisvog.nl/


VOG regeling

• Aanvraag c.q. klaarzetten VOG’s (Justis)

• Screeningsprofielen

• Criteria voor wel of niet afgeven VOG

• Overhandiging VOG

• VOG check en herhaling



Gratis ondersteuning van inhoudelijke expert?

Doel: Start preventief beleid 

Resultaat: Accreditatie gratis VOG-regeling

Info Gratis VOG regeling: vog@nocnsf.nl 

Info inzet expert: opleidingen@nocnsf.nl
Zorg of twijfel in de club: Bel 0900 - 2025590 

mailto:opleidingen@nocnsf.nl
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Resultaat: Een veilige sportomgeving, waar 
iedereen zich thuis voelt en met plezier 

sport! 


