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Versie 2  16 november 2015



 

1. Inleiding 
Helaas heeft bijna iedereen in de praktijk weleens te maken met grensoverschrijdend gedrag. 

Podarwic heeft het beleid om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Het bestuur is daarin erg duidelijk: 

“Wie zich daar niet aan kan houden, hoort niet bij Podarwic thuis”. Als ondersteuning voor dit beleid 

maakt Podarwic gebruik van de richtlijnen van het NOC*NSF: 

http://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag. 

 

  

http://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag
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2. Grensoverschrijdend gedrag 
In de sport dient iedereen zich veilig en prettig te voelen. Daarom vinden wij het belangrijk om beleid 

te voeren zodat ongewenste omgangsvormen, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, 

beledigingen, pesten, discriminatie, bedreiging en mishandeling zoveel mogelijk voorkomen worden. 

En daarnaast moet duidelijk zijn dat als er een incident is, hoe het best gehandeld kan worden.  

2.1 Wat is grensoverschrijdend gedrag 

Grensoverschrijdend gedrag in onze vereniging is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, 

non verbale, digitale of fysieke zin, die:  

1. Door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren  

2. Als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten  

3. Plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het  beoefenen van de 

sport waar de spelregels/reglementen niet in voorzien.  

In het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige, 

of kwetsende situatie wordt gecreëerd, waaronder mede begrepen seksueel misbruik, discriminatie, 

pesten, mishandeling. Wanneer we het hebben over grensoverschrijdend gedrag is de ervaring van 

de sporter leidend. Dit wil zeggen dat wanneer een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren deze 

uiting serieus genomen moet worden.  

Enkele voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag:  

 

1. Seksuele Intimidatie  

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek 

gedrag met een seksuele achtergrond 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.  

De publicaties over seksuele intimidatie:  

a. >> Bekijk of download hier de folder voor jongeren  

b. >> Bekijk of download hier de folder voor volwassenen  

c. >> Bekijk of download hier de folder voor ouders  

d. >> Bekijk of download hier de folder voor coaches  

2. Pesten  

Pesten betreft alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel/herhalend karakter waarbij 

één of meer personen proberen een andere persoon fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te 

brengen, waarbij de andere persoon zich niet kan verdedigen tegen dit gedrag. Relatief nieuwe 

manier van pesten is het digitaal pesten.  

3. Bedreigen  

Pesten, discriminatie en/of belediging wordt bedreigen wanneer de andere persoon er bang van 

wordt en het een gevoel van onveiligheid veroorzaakt. In tegenstelling tot pesten is bedreiging wél 

strafbaar. Aan bedreiging hoeft niet altijd stelselmatig pesten, discriminatie of belediging vooraf te 

gaan. 

http://www.nocnsf.nl/stream/folders-si-jeugd
http://www.nocnsf.nl/stream/folders-si-sporters
http://www.nocnsf.nl/stream/folders-si-ouders-2012
http://www.nocnsf.nl/stream/folders-si-trainers
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4. Discriminatie  

Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er 

niet toe doen in een situatie. Er zijn 11 gronden van discriminatie: leeftijd, seksuele gerichtheid, 

godsdienst en levensovertuiging, etniciteit, geslacht (gender), nationaliteit, handicap of chronische 

ziekte, politieke overtuiging, burgerlijke staat, soort contract, arbeidsduur. (bron: 

www.discriminatie.nl, movisie)  

5. Mishandeling  

Mishandeling is het buiten de spel- en/of wedstrijdsituatie gebruiken van niet-functioneel fysiek of 

psychisch geweld (zoals mishandeling, slaan, trappen, het geven van een kniestoot, het toedienen 

van een kopstoot, het geven van een elleboogstoot, etc.) dan wel het zeer ernstig bedreigen met 

concreet fysiek en psychisch gewelddadig handelen.  

6. Belediging  

Belediging kan verbaal, via gezichtsuitdrukking of met gebaren plaatsvinden (bedoeld &  

onbedoeld). Het wordt ernstige belediging als het gaat om het opzettelijk aanranden van iemands 

eer of goede naam, op beledigende wijze, onafhankelijk van de juistheid van de betichting.  
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3. Waar kun je terecht 
Als je zelf te maken hebt (gehad) met grensoverschrijdend gedrag of het ziet gebeuren op je 

sportvereniging is het allereerst belangrijk dat je er niet alleen mee blijft rondlopen. Erover praten is 

vaak moeilijk. Bekijk hoe je kunt zorgen dat het gedrag niet meer plaatsvindt. Kun je zelf aan de 

pleger duidelijk maken dat je niet van zijn gedrag of opmerkingen gediend bent? Of kun je er met 

iemand over praten, iemand die je vertrouwt. Ga na of er een Vertrouwenscontactpersoon 

beschikbaar is in je sportvereniging om je verhaal kwijt te kunnen. Een vriend of vriendin, 

teamgenoot of iemand anders in de vereniging. Probeer samen op een rijtje te krijgen wat er gebeurt 

en wat je zou kunnen doen om de situatie te doorbreken. 

 

Vertrouwenscontactpersoon Podarwic: 

Marcel Kerkhoven tel: 06-22539180 e-mail: vertrouwenspersoon@podarwic.nl 

 

Als je liever met een onbekende wilt praten, kun je contact opnemen met het Vertrouwenspunt 

Sport van NOC*NSF of de Vertrouwenspersoon van je sportbond. De vertrouwenscontactpersoon is 

eigenlijk een springplank; ze biedt een luisterend oor en wijst je de weg. 

 

Nevobo:  

Juliette Richter is de vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij de Nevobo. Je kunt bij haar terecht voor al 

je vragen, opmerkingen, twijfels over dit thema. Zij is te bereiken via juliette.richter@nevobo.nl of 

06-23616883.  

 

Vertrouwenspunt sport NOC*NSF: 

Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op 

zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. 

Tel: 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut )! 

E-mail: Vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl.  

Voor alle informatie zie www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport. 

 

 Je kunt daar je verhaal kwijt en je krijgt er deskundig advies. Als je wilt, krijg je ondersteuning van 

een van de vertrouwenspersonen of adviseurs. Zij zijn onafhankelijk, kennen de sportwereld en zijn 

opgeleid om vertrouwenswerk in de sport te doen. Ze helpen je om de juiste stappen te zetten. 

3.1 Vertrouwenscontactpersoon / Vertrouwenspersoon  

In de sport zijn vertrouwenspersonen en vertrouwenscontactpersonen actief. In de praktijk blijkt dat 

de functies van de Vertrouwenspersoon en de Vertrouwenscontactpersoon vaak door elkaar gehaald 

worden. Daarom kort een uitleg van de inhoud van deze functies.  

De Vertrouwenscontactpersoon is binnen onze vereniging of sportbond eerste aanspreekpunt voor 

iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met 

iemand over wil praten en degene die preventief beleid opzet. Elke sportbond heeft een 

Vertrouwenscontactpersoon en zo’n 38% van de verenigingen heeft er een. 

mailto:vertrouwenspersoon@podarwic.nl
http://www.volleybal.nl/nevobo/algemeen/organisatie/medewerkers-en-vrijwilligers
mailto:juliette.richter@nevobo.nl
mailto:Vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl
http://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport
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Naast dit netwerk van vertrouwenscontactpersonen is er ook bij NOC*NSF namens de gehele sport 

een landelijke poule vertrouwenspersonen, die ook eerste opvang doen, maar ook echt begeleiding 

kunnen bieden, zowel procedureel als inhoudelijk adviserend. Zowel aan slachtoffer, als aan 

beschuldigde als aan het verenigingsbestuur. Zeker bij de zwaardere incidenten is de hulp van een 

vertrouwenspersoon inschakelen – al dan niet via de vertrouwenscontactpersoon - zeer wenselijk. Zij 

zijn bereikbaar via het Vertrouwenspunt Sport.  

 

De Vertrouwenscontactpersoon  

Vertrouwenscontactpersonen fungeren als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, 

toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een 

luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. De Vertrouwenscontactpersoon is 

op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren 

ze hun vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.  

 

Vertrouwenspersoon  

Iedereen die lid is van een sportvereniging in Nederland kan gratis een beroep op hen doen. Er zijn 

vertrouwenspersonen voor slachtoffers van seksuele intimidatie, maar er zijn ook 

vertrouwenspersonen voor beschuldigden. Daarnaast zijn er adviseurs voor mensen die zelf geen 

slachtoffer zijn, maar te maken krijgen met een vermoeden, melding of klacht (zoals een bestuurder 

of een vertrouwenscontactpersoon). De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je 

zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld 

en er gebeurt niets wat je niet weet. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te 

dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.  

 

Wanneer je niet weet wie je Vertrouwenscontactpersoon is, of wanneer je niet met je 

Vertrouwenscontactpersoon bij Podarwic of sportbond wil spreken of wanneer het om een ernstige 

melding van grensoverschrijdend gedrag is het mogelijk om via het Vertrouwenspunt in contact te 

komen met een vertrouwenspersoon van NOC*NSF. Zeker bij ernstige gevallen of als je persoonlijke 

begeleiding wilt, dan adviseren we via het Vertrouwenspunt Sport contact op te nemen met een 

vertrouwenspersoon of adviseur. Neem je contact op met een vertrouwenscontactpersoon van je 

vereniging of van je bond, dan kan deze je ook doorverwijzen naar het Vertrouwenspunt Sport, of 

daar zelf naar toe bellen om advies te krijgen.  

3.2 Vertrouwenspunt 

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het 

Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het 

gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied 

van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, 

vriendschap en fair play aantasten.  

  

http://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport
http://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport
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4. Preventie 
Wij willen als sportvereniging alle leden veilig en met plezier laten sporten. De zorg voor een veilige 

omgeving is daarbij essentieel. Volleybalvereniging Podarwic streeft er naar om voor iedereen een 

sportklimaat te scheppen waarin sporters kunnen groeien en bloeien. Elke zaak van 

grensoverschrijdend gedrag is er dan ook één teveel!  

Binnen onze vereniging zijn de volgende preventieve afspraken gemaakt rondom preventie 

ongewenst gedrag: 

1. Bij onderstaande bijeenkomsten staat: “Ongewenste situaties” standaard geagendeerd om 

grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en aan te pakken: 

a. Jaarlijkse ledenvergadering 

b. Jaarlijkse ouderavond 

c. Jaarlijkse coaches, trainers en aanvoerdersoverleg 

d. Bestuursvergadering eens in de circa 6 weken 

e. Technische commissie vergadering eens in de circa 8 weken 

f. Jeugdcommissie vergadering eens in de circa 6 weken 

g. Jaarlijkse evaluatie tussen bestuur, technische commissie en jeugdcommissie 

2. Binnen de vereniging zijn er meerdere vertrouwenspersonen benoemd. 

3. Bij aanstellen trainers en/of begeleiding is vereist: 

a. Persoonlijk gesprek  

b. Bij het aanstellen van trainers en verdere begeleiding worden personen via VOG gecontroleerd 

en antecedenten gecontroleerd zover dit in het vermogen ligt van de vereniging. 

c. Referenties checken (vereniging bellen waar deze persoon vandaan komt).  

d. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) laten aanleveren, deze is gratis voor vrijwilligers die met 

minderjarigen of mensen met verstandelijke beperking werken en herhaal dat elke 3-5 jaar.  

e. Gedragsregels Trainers en Leden doornemen en laten ondertekenen, zie bijlage 2 

f. Bevragen registratiesysteem seksuele intimidatie via de sportbond?? 

g. Maak de begeleider lid van de bond en als dat niet kan, laat de begeleider een VOT (Verklaring 

onderwerping Tuchtrecht) tekenen. Daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de 

bond en is hij daarvan op de hoogte. 

h. Wanneer niet-leden vrijwilliger willen worden, dan is er altijd een proeftijd of proeftraining en 

die wordt geëvalueerd met alle betrokkenen 

Om heel dit beleid goed bij vrijwilligers, leden en ouders onder de aandacht te krijgen, gebruikt 

Podarwic onderstaande communicatiekanalen 

1. (Jeugd)Beleidsplan 

2. Informatieboekje nieuwe leden, zie bijlage 1 voor omgangsregels 

3. Inschrijfformulier 

4. Trainersovereenkomst 

5. Rij-, was- en telschema 

6. Website: www.podarwic.nl 

7. Notulen van diverse bijeenkomsten wordt gemaild naar alle leden en ouders 

http://www.nocnsf.nl/vog
http://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdend-gedrag/gedragsregels-seksuele-intimidatie
http://www.podarwic.nl/
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4.1 Informatie voor jongeren 

Sporten is heerlijk! Je kunt er al je energie in kwijt. Het is vaak spannend en gezellig en je voelt je er 

goed door. Maar soms gebeurt er iets waardoor de lol eraf gaat. Als je wordt lastiggevallen 

bijvoorbeeld. Als iemand steeds opmerkingen maakt waarvan je baalt. Grappen over je lijf. Of als 

iemand aan je zit, terwijl je dat niet wilt. Dat soort aandacht noemen we seksuele intimidatie. Het 

mag niet. Waarom niet? Omdat jij het niet wilt!  

 

'Hé, dat shirt zit mooi strak, zeg!'  

'Zo, jij ziet er lekker uit vandaag!'  

'Kan jij goed zoenen?'  

'Stevige billen heb jij in dat broekje!'  

 

Stomme opmerkingen die misschien je ene oor in-, en je andere oor uitgaan. Maar ze kunnen ook in 

je hoofd blijven zitten. Je gaat je er dan rot door voelen. Soms gaat het verder dan alleen 

opmerkingen. Als een medesporter, je trainer of begeleider je bijvoorbeeld aanraakt op plaatsen 

waar dat echt niet nodig is. Of steeds toevallig komt binnenlopen als jij onder de douche staat of je 

omkleedt. Of je uitgebreid knuffelt en zoent als je een wedstrijd wint. Dan heb je geen lol meer in 

sporten en kom je misschien liever niet meer. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. De bedoeling is 

dat die ander ophoudt jou lastig te vallen!  

 

'Hij bedoelt het gewoon aardig…'  

'Ik had ook de deur op slot moeten doen…'  

'Ik moet blij zijn dat hij mij wil trainen…'  

'Misschien is het wel normaal…'  

 

Jíj bepaalt wat er mag! En zo zijn er nog wel honderd excuses te bedenken. Maar voor seksuele 

intimidatie ís geen excuus. Het is nooit jouw schuld. Als jij het niet wilt, is de ander altijd fout. Het 

gaat om jouw lijf, dus jíj bepaalt wat je oké vindt. Dat is niet voor iedereen hetzelfde. Jij bent de 

enige die weet wat je wel en niet goed vindt. En daar moet iedereen naar luisteren. Je teamgenoten, 

je coach, je trainer, iedereen. Als je wordt lastiggevallen, moet je sportvereniging daar iets aan doen. 

Daarom zijn er regels afgesproken met de trainers en begeleiders. Zij moeten zich daaraan houden. 

Die afspraken zijn er voor jouw veiligheid. Jij moet je veilig kunnen voelen en niet worden 

lastiggevallen op de club, of tijdens een trainingskamp. Het belangrijkste is dat er niets gebeurt dat jíj 

niet wilt.  

 

'Ze vinden vast dat ik me aanstel…'  

'Als ik iets zeg, schopt-ie me uit het team…'  

'Ik schaam me dood…'  

'Niemand zal me geloven…'  

 

Je kunt er iets tegen doen! Als je wordt lastiggevallen op de sportclub vind je het misschien heel 

moeilijk om er iets van te zeggen. Toch is het belangrijk om dat wél te doen. Misschien heeft degene 

die jou lastigvalt niet eens door hoe vervelend het voor jou is. Als je dat zegt, dan zal hij waarschijnlijk 

'sorry' zeggen, en het niet meer doen. Maar soms helpt praten niet, of ben je bang om voor jezelf op 

te komen. Blijf er niet over zwijgen! Zoek zo snel mogelijk iemand aan wie je het wél kan vertellen! 
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Vertel het aan iemand die je vertrouwt. Je vader of je moeder bijvoorbeeld. Of een vriend of een 

vriendin. Of iemand op de club. Als iemand anders ook weet wat er gebeurt, kun je er samen iets aan 

doen. Weet je niemand aan wie je het kunt vertellen of praat je er liever niet met een bekende over?  

Neem dan contact op met de vertrouwenscontactpersonen van Volleybalvereniging Podarwic , 

Nevobo of Vertrouwenspunt sport. 

4.2 Sport en integriteit 

Naast alle positieve kanten aan en toegevoegde waarde van sport voor individuen, groepen en de 

maatschappij, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden 

en normen in de sport. Het betreft een reeks van (mogelijke) excessen als doping, matchfixing, 

seksuele intimidatie, schending mensenrechten, fraude, discriminatie die de Olympische 

kernwaarden zoals respect, vriendschap en fair play aantasten. Volleybalvereniging Podarwic heeft 

integriteit / normen en waarden hoog in het vaandel staan en zal deze zover dit in ons vermogen ligt 

uitdragen en handhaven. 
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Bijlage 1 Omgangsregels 
 

1. PESTEN IS UIT DEN BOZE!!! 

2. Op tijd omgekleed aanwezig zijn tijdens trainingen (10 min. voor aanvang omgekleed) en 

wedstrijden (een uur vooraf op wedstrijdlocatie). 

3. Geen sieraden dragen tijdens volleyballen (oorbellen, ringen, horloges, zichtbare piercings, etc.) 

en mobiele telefoons blijven in de tas tijdens trainingen en wedstrijden 

4. Lange haren in een staart, in ieder geval niet los 

5. Je meldt jezelf altijd zo vroeg mogelijk af bij je coach of trainer als je niet kunt bij wedstrijden of 

trainingen en vraagt niet een ander dit te doen. Het is voor de coach, trainer en voor de spelers 

niet leuk als er iemand niet is zonder dat we weten wat er aan de hand is. 

6. Vanaf CMV 5 wordt er gedoucht, zowel na een training als na een wedstrijd. 

7. Aan acties deelnemen om de vereniging te steunen 

8. Vanaf de C tellen bij thuiswedstrijden 

9. Vanaf 16 jaar opgeleid te worden tot scheidsrechter 

10. Voetballen met een volleybal is verboden. 

11. Wedstrijdtenues worden beschikbaar gesteld door Podarwic in samenwerking met een sponsor 

en het is verplicht om deze te dragen, wees hier zuinig op, zodat ze een paar seizoenen mee 

kunnen gaan. 

12. Thuisbrengen na een wedstrijd is geen vanzelfsprekendheid, stem dit zelf vooraf af met ouders 

die rijden 

13. In principe rijdt de coach mee en rijdt niet zelf 

14. De coach informeren als er meer personen mee gaan, dan alleen de chauffeur en het lid 

15. Trainers en coaches zijn vrijwilligers, behandel ze met respect. 

16. Je probeert het voor de coach, trainer, de medespelers en vooral voor jezelf heel leuk te 

maken!! 

17. Tijdens vakanties trainen wij gewoon door. Je trainer laat weten als het geen trainen is 

18. Warmlopen doe je met heel je team tegelijk 

19. Bij een blessure kom je toch naar de training en de wedstrijd 

20. Niet trainen is de eerstvolgende wedstrijd niet in de basis beginnen 
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Bijlage 2 Gedragsregels trainers en begeleiders 
Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke 

sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.  

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig 

voelt.  

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn 

waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is 

voor het gezamenlijk gestelde doel.  

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie 

tegenover de sporter.  

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot 

zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.  

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de 

begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal 

ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van 

geslachtsdelen, billen en borsten.  

6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.  

7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect 

omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of 

de hotelkamer.  

8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als 

gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de 

(jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te 

werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.  

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke 

bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of 

geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel 

afgesproken honorering staan.  

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de 

sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels 

zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.  

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de 

verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.  

 

 

 


