
Integriteitsbeleid Poseidon 

Verenigingen die sport aanbieden, hebben ook de zorg voor het creëren van een veiliger 

sportklimaat. Ook in de sport komt ongewenst gedrag helaas vaker voor dan men denkt. De 

actualiteit opent hiervoor keer op keer onze ogen. Verenigingen die preventief beleid voeren, 

vergroten de kans om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en aan te 

pakken. 

Ook Poseidon wil de leden een veiliger sportklimaat aanbieden door actief beleid te voeren op het 

voorkomen van ongewenst gedrag. Daarvoor wil het bestuur een aantal maatregelen invoeren: 

a. Alle trainers en coaches (die omgang hebben met leden onder 18 jaar) beschikken over een 

Verklaring Omtrent Gedrag. 

b. De vereniging onderschrijft een aantal gedragsregels. 

c. De vereniging stelt twee vertrouwenscontactpersonen aan, die hiervoor ook de vereiste 

cursus gaan volgen.  

 

Hierna wordt nader op deze voorstellen ingegaan. De commissies zijn gevraagd deze voorstellen te 

bespreken in de commissie en hun reactie/aanvullingen aan het dagelijks bestuur van Poseidon 

kenbaar te maken (via de eigen afvaardiging). In de bestuursvergadering van 26 september 2016 zijn 

de reacties besproken. Alle afdelingen hebben aangegeven in te stemmen met dit integriteitsbeleid.   

 

1. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

Een belangrijke maatregel is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor 

sportbegeleiders, zoals trainers en coaches, die werken met minderjarigen of met sporters met een 

verstandelijke beperking. Het verplicht stellen van een VOG als een begeleider wordt aangesteld en 

dit elke 3-5 jaar herhalen, biedt een eenvoudige en gratis manier om te checken of de betreffende 

begeleider niet eerder voor een gewelds- of zedendelict veroordeeld is. Het aanvragen van de VOG 

voor sportbegeleiders wordt gestimuleerd door de overheid en is daarom gratis. Doordat steeds 

meer sport organisaties hier gebruik van gaan maken, wordt het des te belangrijker om dit ook bij in 

onze organisatie door te voeren. 

Wie kan een VOG aanvragen? 

 Sportbegeleider vervult een vrijwilligers functie bij de sportvereniging waarbij de 

onkostenvergoeding van de vrijwilliger voor de betreffende vrijwilligers functie niet meer dan 

€1.500 op jaarbasis bedraagt. 

 Sportbegeleider werkt in het uitoefenen van zijn/haar functie met minderjarigen (onder de 

18 jaar) of met mensen met een verstandelijke handicap geldt geen leeftijdsgrens. 

 Bij de organisatie, waar de sportbegeleider vrijwilligerswerk uitvoert, wordt het werk voor 

70% uitgevoerd door vrijwilligers. 

 De sportorganisatie waarbij de sportbegeleider vrijwilligerswerk uitvoert, is een 

rechtspersoon, heeft een Kamer van Koophandel nummer en geen winstoogmerk. 

 

  



Procedure mbt VOG: 

 De sportorganisatie gaat naar www.gratisvog.nl en maakt een account aan. 

 De sportorganisatie geeft antwoord op enkele meerkeuzevragen, waarbij ze laat zien dat ze 

breder preventief beleid (gaat) voeren op het gebied van het voorkomen en aanpakken van 

seksuele intimidatie. 

 De ingevulde gegevens worden getoetst door NOC*NSF en het ministerie van Veiligheid en 

Justitie. Bij een positieve uitkomst ontvangt de sportorganisatie na maximaal vier weken de 

gegevens. 

 De gratis VOG is alleen digitaal te krijgen. VOG’s aangevraagd bij het gemeenteloket worden 

vanaf 1 januari 2015 niet meer vergoed. Om uw sportbegeleiders in staat te stellen een gratis 

VOG aan te vragen, moet u de aanvraag digitaal klaar zetten. Hiervoor moet uw vereniging 

over een erkenning beschikken en de sportbegeleider moet een DigiD hebben. 

 De sportorganisatie vult op de website van Dienst Justitie de gegevens van de 

sportbegeleiders in (naam, geboortedatum en e-mailadres van de sportbegeleiders). 

 De sportbegeleider ontvangt vervolgens een mail met daarin in een link om de VOG aanvraag 

definitief te maken. 

 Na goedkeuring ontvangt de sportbegeleider binnen vier weken de VOG en overhandigt deze 

aan de sportorganisatie. 

 

 

2. Gedragsregels seksuele intimiteit 

Door de sportbonden is een aantal gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn 

door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst 

gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van 

begeleiders en sporters in concrete situaties. Ook het bestuur van Poseidon onderschrijft deze 

gedragsregels. 

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

veilig voelt.  

 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.  

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

tegenover de sporter.  

 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.  

 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.   

 De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.  

 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.  



 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.  

 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.  

 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.  

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

verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 

 

3. Stel een vertrouwens(contact)persoon aan 

 

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 de sportvereniging het 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.  

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.  

 

Het bestuur stelt voor twee vertrouwenscontactpersonen te werven. Eén man en één vrouw. Om 

Vertrouwenscontactpersoon te worden is het volgen van de cursus Vertrouwenscontactpersoon 

vereist. Deelnemers aan de training hebben een leeftijd van minimaal 25 jaar en HBO denkniveau. De 

cursus duurt twee dagdelen.  

Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan de positie die de Vertrouwenscontactpersoon 

inneemt wanneer er sprake is van een klacht. Er wordt ingegaan op de adviezen en de verwijzingen 

die mogelijk zijn. De cursus is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Zo worden er praktische 



gesprekstechnieken geoefend. Al met al een veelzijdige training waarin de verschillende kanten van 

het werk van de Vertrouwenscontactpersoon worden toegelicht en geoefend. De opleiding wordt 

afgesloten met een certificaat van NOC*NSF.  

Vertrouwenspersoon  

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.  

Bij het NOC*NSF Vertrouwenspunt Sport (0900 - 2025590, € 0,10 per minuut). 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. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Of ga naar www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport 

voor alle informatie.  
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