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Voorwoord

Ongewenst gedrag en seksuele intimidatie kunnen in alle organisaties voorkomen. 
In de loop van de jaren heeft VC. Voluntas zich ontwikkeld tot een vereniging van ruim 230 
leden. Zoals in het beleidsplan 2009 – 2014 omschreven hecht het bestuur van VC. Voluntas 
veel waarde aan het  zorgvuldig en met respect met elkaar omgaan. 
Het bestuur heeft daarom besloten om beleid te ontwikkelen op het gebied van het tegen-
gaan en voorkomen van ongewenst gedrag en seksuele intimidatie binnen de vereniging. 
Daarnaast verplicht de Arbo-wet en de Algemene Wet Gelijke Behandeling ongewenst gedrag 
tegen te gaan.
We hebben hierbij gebruik gemaakt van het model dat door LVV (Landelijke Vereniging van 
Vertrouwenspersonen) werd ontwikkeld.
De basis van het reglement is opgenomen in artikel 18 van het huishoudelijk reglement van 
Voluntas:
18..1 Naast wat is bepaald in artikel 12 van de statuten wijst het bestuur uit haar midden leden 

aan die belast worden met noodzakelijk geachte taken teneinde VC. Voluntas optimaal te 
laten functioneren. Het bestuur kan ter ondersteuning van de uitvoering commissies instellen 
of specifieke leden benoemen. Hiertoe stelt het bestuur in elk geval twee vertrouwenscontact-
personen seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen aan.

18.2 Een reglement vertrouwenscontactpersoon wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld door 
de ALV.

Opmerking
Ten behoeve van de leesbaarheid hebben we in deze notitie gekozen voor de “hij”-vorm.
 

Pagina 19
De gedragsregels zijn op 20 mei 1997 vastgesteld door de Algemene Vergadering van 
NOC*NSF. NOC*NSF is de bundeling van de sport in Nederland: negentig landelijke 
sportorganisaties zijn aangesloten. 
 
Het NOC*NSF meldpunt seksuele intimidatie in de sport is dag en nacht bereikbaar, ook in 
het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90. 
 
Voor vragen over het beleid tegen seksuele intimidatie in de sport kunt u contact opnemen 
met: NOC*NSF Postbus 302 6800 AH Arnhem Tel.: 026-4834455
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voor het coachen tijdens wedstrijden; dan is het veelal noodzakelijk zich ergens 
rustig terug te trekken. 

De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)8. 
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. 
Binnen zijn mogelijkheden heeft de begeleider de verantwoordelijkheid voor de 
veiligheid en het welzijn van de sporter. De begeleider zal de daarvoor redelijke 
en noodzakelijke maatregelen moeten nemen ter voorkoming van lichamelijke en 
geestelijke schade en misbruik, veroorzaakt door seksuele intimidatie. 
De begeleider zal moeten samenwerken met bijvoorbeeld jeugdconsulenten, 
vertrouwenspersonen of ouders of hen van informatie voorzien. De begeleider 
zal feiten van vertrouwelijke aard, aan hem toevertrouwd, te allen tijde dienen te 
respecteren. Er zullen slechts mededelingen aan derden worden gedaan - indien 
enigszins mogelijk in overleg met de sporter - wanneer de begeleider ervan 
overtuigd is dat de belangen van de sporter of zijn omgeving hiermee zullen zijn 
gediend. 
 
De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de 9. 
kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen.
De begeleider aanvaardt ook geen fi nanciële beloning of geschenken van de sporter 
die in onevenredige verhouding staan tot de gebruikelijke dan wel afgesproken 
honorering Door vergoedingen dreigen de objectiviteit van het handelen en de 
onafhankelijke positie van de begeleider dan wel de sporter in het gedrang te 
komen. Hierdoor kan een voedingsbodem ontstaan voor seksuele intimidatie en 
seksueel misbruik. 

De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels door iedereen die betrokken is 10. 
bij de sporter worden nageleefd.
Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij 
de betreffende persoon daarop aanspreken. De begeleider heeft een voorbeeldfunc-
tie. Hij zal maatregelen moeten nemen op het moment dat hij grensoverschrijdend 
gedrag constateert. 
In eerste instantie dient hij de betreffende persoon erop aan te spreken. In tweede 
instantie het bevoegde gezag, dat wil zeggen het bestuur van een sportvereniging 
of sportbond of de directie daarvan. De sporter zal ook geholpen moeten worden. 
De begeleider kan hem bijvoorbeeld verwijzen naar een vertrouwenspersoon of hem 
helpen een klacht in te dienen. 

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de 11. 
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
Dit betekent dat de begeleider ook alert moet zijn op gedragingen die niet direct 
seksueel intimiderend zijn, maar wel als grensoverschrijdend worden ervaren. Ook 
in dit geval dienen door hem passende maatregelen te worden genomen, zoals het 
aanspreken van de betreffende persoon. 
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1. Inleiding

Binnen een goed sociaal beleid wordt veel zorg besteed aan de veiligheid, de gezondheid en 
het welzijn van de leden, medewerkers en vrijwilligers. Een onderdeel daarvan is het voorkó-
men van ongewenst gedrag en seksuele intimidatie . Dit vereist uiteraard een gezamenlijke 
inspanning waarbij iedereen binnen VC. Voluntas  zijn eigen verantwoordelijkheden heeft. 
Het bestuur is primair verantwoordelijk voor gezonde sport-, omgangs- en “werk”-relaties. 
Ieder lid, medewerker en vrijwilliger is medeverantwoordelijk. 
Daarnaast hoort er zorg te zijn voor voldoende sociaal-emotionele ondersteuning. 
Voor iedereen die bij VC. Voluntas betrokken is, is het van belang problemen met betrekking 
tot ongewenst gedrag en seksuele intimidatie bespreekbaar te kunnen maken binnen de ver-
eniging en het gevoel te hebben er niet alleen voor te staan. Dit geldt ook voor een eventuele 
veroorzaker/aangeklaagde.

Preventie van ongewenst gedrag is onlosmakelijk verbonden aan het vrijwilligersbeleid bij 
VC. Voluntas. 
Het informeren van trainers en andere vrijwilligers over gewenst  gedrag en ongewenst ge-
drag en seksuele intimidatie is een belangrijk preventiemiddel. 
Het bestuur van VC. Voluntas wil actief aandacht besteden aan preventie beleid. 
Het bestuur beoogt met het maken van deze beleidsnotitie te komen tot:

het opstellen van gedragscodes voor alle leden van de vereniging Voluntas waarin • 
ook openomen de gedragscode ongewenst gedrag en seksuele intimidatie ;
alle bestuurs- en commissieleden, trainers, coaches en andere nauw bij de • 
vereniging betrokken vrijwilligers een exemplaar van deze notitie te verstrekken en 
op de hoogte te stellen van  bovengenoemde gedragscode;
bij de aanstelling van externe trainers referenties op te vragen en een bewijs van • 
goed gedrag te laten overleggen;
dit thema in overlegsituaties aan de orde stellen; • 
een gerichte deskundigheidsbevordering van met name de trainers op het gebied • 
van zorgvuldig omgaan met de sporters en het tijdig signaleren van incidenten;
het aanstellen van twee vertrouwenscontactpersonen.• 

2. Uitgangspunt

Teneinde het verenigingsdoel van VC. Voluntas zo optimaal mogelijk te kunnen bereiken, 
moet iedere sporter, trainer en vrijwilliger  bij VC. Voluntas in een gezonde en veilige omge-
ving kunnen sporten en training kunnen geven. Een gezonde- en veilige sportomgeving is 
daarbij een vereiste. Gedrag en taalgebruik dat als ongewenst of intimiderend wordt ervaren 
is niet toegestaan. Seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag heeft in meer of mindere 
mate gevolgen voor de betrokkene, de sfeer, sport- of arbeidsprestaties. De Arbo-wet en de 
Algemene Wet Gelijke Behandeling verplicht dergelijk ongewenst gedrag tegen te gaan.
Het benoemen van gewenst gerdrag en gedragsregels is het beginpunt van deze notitie. 
Deze gedragsregels zijn ontleent aan de door de Nevobo opgestelde  “Gedragsregels begelei-
ders in volleybal”
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Intentie verklaring
Het beleid van het bestuur van VC. Voluntas  is gericht op het tot stand brengen en onder-
houden van een verenigingssfeer, ontdaan van alle vormen van ongewenst gedrag. 
Het bestuur stelt 2 vertrouwenscontactpersonen aan, die zorg dragen voor de eerste opvang 
en begeleiding van een klager. 
Zij geven voorlichting en verwijzen zonodig door naar een vertrouwenspersoon van het 
NOC*NSF. Om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen wordt een beklaagde 
direct doorverwezen naar de vertrouwenspersonen voor beklaagden van het NOC*NSF.

Het NOC*NSF heeft ter preventie van seksuele intimidatie een aantal gedragsregels opge-
steld. Deze 11 gedragsregels zijn van belang voor iedereen die aan sport doet. Dit document 
is ter informatie als bijlage (bijlage 1) aan deze beleidsnotitie toegevoegd.

Ieder lid, medewerker of vrijwilliger die schuldig bevonden is aan ongewenst gedrag en/of 
seksuele intimidatie zal het lidmaatschap van de vereniging ontnomen worden.

De vereniging stelt alle vrijwilligers de gedragscode ter beschikking.

3. Gedragscode voor begeleiders in het volleybal 

De gedragscode geeft regels en aanbevelingen waaraan begeleiders zich in hun dagelijkse 
werk dienen te houden. De gedragscode bestaat tevens uit richtlijnen voor de begeleider, 
waarmee seksuele intimidatie kan worden voorkomen. Ze geven de grenzen aan van han-
delen. Ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete 
situaties. Ze nodigen uit tot nadenken en discussiëren over het eigen handelen en dat van 
anderen in de sportomgeving. 

Alle begeleiders binnen Voluntas wordt deze gedragscode ter hand gesteld. 

Initiatief en referenties
Deze gedragscode is ontleend aan de gedragscode zoals gebruikt door het NOC*NSF. 

Definities
Onder ‘begeleider’ wordt in deze gedragscode verstaan: 

trainers • 
coaches • 
overige sportbegeleiders (en vrijwillige assistenten)• 

Onder ‘sporter’ wordt in deze gedragscode verstaan: zowel meisjes en jongens als vrouwen 
en mannen. 
Onder ‘professioneel’ wordt in deze gedragscode verstaan: de kwaliteit van het handelen en 
niet of er al dan niet wordt betaald voor de werkzaamheden. 

Naleving
De begeleider zal er actief op toezien dat de regels worden nagestreefd door iedereen die bij Pagina 17

Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige 4. 
sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als 
seksueel misbruik.
Tussen volwassenen en jeugdigen is sprake van een natuurlijk overwicht. Het 
natuurlijke overwicht van de ‘dader’ en angst voor de gevolgen maken het vele 
malen moeilijker om hem ‘lik op stuk’ te geven bij ongewenst gedrag. 
Al dan niet jeugdige sporters die op het moment zelf wel positief staan tegenover 
seksueel contact, bijvoorbeeld omdat zij verliefd zijn op de begeleider, realiseren 
zich vaak pas achteraf dat bij het gebeurde vele vraagtekens zijn te plaatsen. Veelal 
blijkt dan dat hun eventuele instemming op dat moment niet ‘echt’ was. 

De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter 5. 
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.Uitgangspunt is dat de 
sporter het als seksueel intimiderend ervaart. Dit kan bijvoorbeeld zijn: 
bij begroeten of afscheid nemen te lang de hand vasthouden; 
iemand naar je toe trekken om te kussen; 
zich tegen de sporter aandrukken; 
andere ongewenste aanrakingen. 
De begeleider dient ervoor te zorgen dat daar waar lichamelijk contact noodzakelijk 
en functioneel is voor de sportbeoefening, dit contact of deze aanrakingen nooit 
verkeerd - in de zin van seksueel intimiderend - kan worden geïnterpreteerd. 

De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.Hierbij kan 6. 
worden gedacht aan: 
seksueel getinte opmerkingen en insinuaties, zoals grove taal en schuine moppen, 
onder het mom van ‘dat moet kunnen’; 
het stellen van niet-functionele vragen - vaak onnodig in detail - over het seksleven 
van de sporter, bijvoorbeeld over masturbatie, frequentie en vormen van vrijen. 

De begeleider zal tijdens trainings-(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en 7. 
met respect omgaan met de sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt, 
zoals de kleedkamer of de hotelkamer.Gereserveerd en met respect omgaan met de 
sporter betekent bijvoorbeeld dat: 
de begeleider en de sporter bij voorkeur niet met z’n tweeën op reis gaan, maar met 
bijvoorbeeld een extra begeleider of meerdere sporters; 
de begeleider en sporter in ieder geval niet op één kamer slapen; 
de sporter bij voorkeur niet alleen thuis bij de begeleider wordt ontvangen. 
Gereserveerd en met respect omgaan met de ruimtes waarin de sporter zich 
kan bevinden, betekent dat de sporter zich daar veilig moet voelen, zijn privacy 
gewaarborgd is en sociale controle niet is uitgesloten.
Hierbij kan onder andere worden gedacht aan: 
niet zonder aankondiging de kleedkamer of de hotelkamer betreden; 
de deur open laten staan na het binnentreden, tenzij duidelijk is dat beiden behoefte 
hebben aan een zekere privacy; 
gesprekken dan wel overleg met de sporter niet in de kleedkamer of de hotelkamer 
houden, maar in een niet-intieme ruimte. Een uitzondering wordt uiteraard gemaakt 
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Bijlage II: NOC*NSF: De 11 gedragsregels ter preventie van 
seksuele intimidatie in de (Volleybal)sport 

De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter 1. 
zich veilig voelt (om te bewegen).
De sporter moet als mens worden gerespecteerd. Er mag geen onderscheid worden 
gemaakt naar of nadruk worden gelegd op godsdienst, levensovertuiging, politieke 
gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, 
leeftijd, lichamelijke kenmerken of burgerlijke staat. Dat betekent dat de sporter 
zich zowel tijdens het sporten maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in de kleedruim-
tes, veilig moet voelen en het gevoel moet hebben dat hij zich - letterlijk - vrij kan 
bewegen. 
 
De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de 2. 
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.
Hierbij gaat het erom dat de begeleider niet onnodig binnendringt in het privé-leven 
van de sporter, bijvoorbeeld door er vragen over te stellen, afspraken te maken, 
contact op te nemen enzovoort. 

De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of 3. 
seksuele intimidatie tegenover de sporter.
De begeleider mag zijn specifi eke situatie en relatie niet gebruiken voor doeleinden 
ten eigen nutte die in strijd zijn met zijn verantwoordelijkheid voor de sporter of die 
de grenzen van de relatie overschrijden.Grensoverschrijdend kan bijvoorbeeld zijn: 
• bevrediging van eigen seksuele en/of agressieve verlangens; 
• een seksueel/erotisch geladen sfeer scheppen; 
• de sporter op een niet-functionele wijze bekijken, waarbij de ogen gericht zijn 

op de geslachtskenmerken; 
• met seksueel gedrag ingaan op verliefde gevoelens, seksuele verlangens of 

fantasieën van de sporter; 
• vormen van aanranding; 
• exhibitioneren. 
• In de (professionele) relatie met de sporter kunnen bij beide gevoelens 

ontstaan die zich niet verhouden met de relatie tot het trainen, begeleiden en 
dergelijke. Deze gevoelens kunnen bijvoorbeeld zijn: verliefdheid, afkeer of 
agressie. 

 
Beide partijen moeten alert zijn op deze gevoelens. De begeleider moet - zelfs als de 
sporter dat verlangt of daartoe uitnodigt - dan ook niet metterdaad ingaan op seksu-
ele en/of al dan niet agressieve toenaderingspogingen, dan wel dergelijke toenade-
ringspogingen zelf ondernemen. Seksuele handelingen en (geforceerde) seksuele 
relaties tussen begeleider en sporter worden zeer sterk afgeraden. 
Door partijen moeten zo snel mogelijk maatregelen worden genomen om te voor-
komen dat deze ‘relatie’ zich in welke vorm dan ook ontwikkelt. Hierbij kan gedacht 
worden aan verbreking van één van de twee verhoudingen: de seksuele relatie of de 
begeleidingsrelatie. Pagina 5

de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met de 
regels, zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken. 

Je moet je realiseren dat je een voorbeeldfunctie hebt. Als je grensoverschrijdend gedrag 
signaleert, moet je maatregelen nemen. 

Je kunt: 
de betreffende persoon op zijn gedrag aanspreken; • 
het bestuur van de vereniging inlichten; • 
een offi ciële klacht indienen bij het bestuur van Voluntas; • 
aangifte doen bij de politie (in overleg met het slachtoffer) indien een strafbaar feit • 
is gepleegd. 

In die gevallen waarin de gedragscode niet (direct) voorziet, ligt het binnen de verantwoorde-
lijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 

Bij niet naleven van de gedragscode, kan overgegaan worden tot maatregelen conform het 
huishoudelijk reglement van Voluntas. 
Reacties op deze gedragscode kunnen worden gemeld aan het bestuur van Voluntas

Bestuur Voluntas
2009

 

4.  Algemene richtlijnen - gedragscodes

4.1 Lichamelijke integriteit

De begeleider heeft de plicht alles te doen om de lichamelijke integriteit van de sporter te 
waarborgen en alles na te laten wat die lichamelijke integriteit schade kan berokkenen. 

Regels: 
Waarborg dat de belasting en de intensiteit van de training altijd aan de leeftijd, de • 
fysieke conditie en het prestatievermogen van de sporter zijn aangepast. 
Sta alleen deelname aan de training of een wedstrijd toe als dat geen onverantwoor-• 
de risico’s voor de sporter met zich meebrengt. 
Laat de sporter geen ongeoorloofde middelen gebruiken of procedures volgen die • 
niet zijn toegestaan. Vereis het gebruik ervan niet en raad ze ook niet aan. 

4.2 Geestelijke integriteit 

De begeleider heeft de plicht alles te doen om de geestelijke integriteit van de sporter te 
waarborgen en alles na te laten wat die geestelijke integriteit schade kan berokkenen. 

Regels: 
Laat beledigende of denigrerende uitingen en gebaren achterwege. • 
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Discrimineer niemand vanwege zijn/haar geslacht, ras, mentale toestand, • 
huidskleur, handicap, seksuele oriëntatie, leeftijd, beroep, religie of politieke overtui-
ging. 
Pleeg overleg met de spelers over alle beslissingen die hen betreffen, streef daarbij • 
naar een zo groot mogelijke consensus. 
Vereis niets van de sporters wat in strijd is met hun fundamentele waarden en • 
diepste overtuigingen. 
Neem beslissingen die de sporters betreffen altijd zo, dat je de redenen hiervoor • 
kunt aangeven. Wees ook altijd bereid om die redenen aan te geven. 
Moedig de sporters uitdrukkelijk aan de verantwoordelijkheid voor hun eigen • 
beslissingen te nemen. 

4.3 Sociale integriteit

De begeleider heeft de plicht alles te doen om de sociale integriteit van de sporter te waar-
borgen en alles na te laten wat die sociale integriteit schade kan berokkenen. 

Regels: 
Maak geen persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie over de sporters voor het • 
brede publiek toegankelijk, tenzij je hun uitdrukkelijke toestemming hebt. 
Bekritiseer sporters niet in het openbaar. • 
Zorg ervoor dat in beginsel iedereen dezelfde toegang tot jouw sport heeft. Wanneer • 
bepaalde toelatingseisen bestaan (bijv. leeftijd -of prestatiecriteria) dienen deze 
eerlijk en zonder aanzien des persoon toegepast te worden. 
Respecteer de culturele bijzonderheden van de sporters, voor zover zij zelf of • 
anderen daardoor geen onmiddellijke risico’s lopen. 

4.4 Begeleiding

De begeleider heeft de plicht zich zo goed mogelijk voor het welzijn, de ontwikkeling en het 
succes van de sporter in te zetten. 

Regels: 
Zorg voor een aangename, open en vertrouwensvolle sfeer tijdens de training en de • 
wedstrijd, zodat de sporters zich goed voelen en hun individuele vaardigheden op 
een optimale manier kunnen ontplooien. 
Plan zowel het training -en wedstrijdgebeuren als de daarbijbehorende communi-• 
catie-processen zo, dat de sporters hun vaardigheden en talenten op een zo goed 
mogelijke manier kunnen ontwikkelen en langdurig kunnen behouden. 
Draag naar vermogen bij aan het welzijn van de sporters, zowel binnen de sport als • 
ook buiten de sport. 
Benader ook zieke en geblesseerde sporters met interesse en welwillendheid. • 
Richt je in het werk niet uitsluitend op succes. Blijf je ervan bewust dat je steeds ook • 
een begeleidende en pedagogische taak vervult. 
Wees steeds een voorbeeld in optreden, taalgebruik en nauwgezetheid. • 
Moedig jouw sporters aan om aan dezelfde maatstaven te voldoen. • 

Pagina 15
Attitude
De VCP:

is een sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend persoon• 
geniet het vertrouwen van de bij de VC. Voluntas betrokken medewerkers en leden• 
heeft levenservaring, is integer en heeft een evenwichtige persoonlijkheid• 
is een persoon die zich neutraal en onafhankelijk op kan stellen• 

Vaardigheden
De VCP:

is in staat zichzelf en het onderwerp seksuele intimidatie aan de doelgroepen te • 
kunnen presenteren
kan een vertrouwelijk gesprek voeren met klager, beschuldigde, VC. Voluntas• 
kan een adviesgesprek voeren met klager, beschuldigde, VC. Voluntas • 
kan refl ecteren op eigen gedrag en dat van een ander• 
kan omgaan met vertrouwelijkheden en weerstanden• 
kan omgaan met emoties van zichzelf, de beschuldigde, het slachtoffer en de • 
omgeving
is in staat om mee te werken beleid te implementeren• 

Kennis
De VCP:

weet welke procedures er bij een (dreigend) incident gevolgd kunnen worden• 
heeft voldoende kennis van procedurele gang van zaken rondom het indienen van • 
een klacht
kent de sociale kaart betreffende seksuele intimidatie• 
kent de individuele en groepsprocessen die spelen bij seksueel grensoverschrijdend • 
gedrag
heeft kennis van de interne organisatiestructuur en cultuur• 

Anonimiteit en vertrouwelijkheid
Anonimiteit en vertrouwelijkheid zijn centrale begrippen bij de taken en bevoegdheden van 
de VCP. De informatie die een VCP van klager, beschuldigde of bestuur ontvangt is strikt 
vertrouwelijk. (Wetboek v.str.r. 260, geen verschoningsrecht) Deze mag alleen met klager, 
beschuldigde of bestuur(slid) besproken worden. Deze vertrouwelijkheid en anonimiteit 
heeft echter zijn begrenzingen. Er bestaat namelijk een wettelijke meldingsplicht voor het 
op de hoogte zijn van strafbare feiten. Anonimiteit kan in die situaties niet wettelijk worden 
gegarandeerd. De vertrouwelijkheid ten opzichte van de melder kan soms strijdig zijn met 
andere taken, zoals de signalering- en adviesfunctie. In de praktijk blijkt dit soms onwerkbaar. 
Bij integriteitaantastingen zijn de belangen van de vereniging ook in het geding en het kan 
soms niet anders dan een melding ook bij het bevoegd gezag onder de aandacht te brengen. 
Verenigingen moeten vertrouwelijkheid dus in beginsel altijd proberen te waarborgen.
De VCP rapporteert jaarlijks aan het bestuur van VC. Voluntas over het aantal meldingen, de 
aard van de meldingen en over de preventie activiteiten die zijn ondernomen. Deze gegevens 
zullen worden verwerkt in het jaarverslag.
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Bijlage I: Functieprofiel vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Algemene taakomschrijving:
De VCP is contactfunctionaris binnen VC. Voluntas, betreffende seksuele intimidatie.
Taken van de VCP:

eerste opvang bij een melding• 
doorverwijzen• 
preventieactiviteiten en beleidsadvisering• 

Ad a. Eerste opvang bij een melding:
De VCP is er voor leden van VC. Voluntas die te maken hebben met seksuele intimidatie of 
ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken.
De VCP:

laat de klager het verhaal vertellen• 
informeert de collega VCP• 
bespreekt de mogelijke vervolgstappen• 
informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van het klachten-• 
reglement
houdt dossieraantekeningen bij van de gesprekken• 

Ad b. Doorverwijzen:
eventueel doorverwijzen van klager of beschuldigde naar een NOC*NSF en/of • 
NeVoBo-vertrouwenspersoon en/of adviseur,  advocaat, politie, anderen
ondersteunen bij deze stappen van doorverwijzing• 

Ad c. Preventieactiviteiten en beleidsadvisering
De VCP adviseert het bestuur om beleid te ontwikkelen.
De VCP:

profi leert zich als dusdanig binnen de eigen organisatie en ziet erop toe dat iedereen • 
binnen de organisatie op de hoogte is van het bestaan van de VCP en de klachten-
procedure
fungeert als ‘de luis in de pels’ van het bestuur en geeft daarom gevraagd en • 
ongevraagd adviezen en informatie waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld 
tegen seksuele intimidatie
draagt bij aan de evaluatie van het eigen takenpakket, werkwijze van de klachtenpro-• 
cedure; houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van 
preventie en bestrijding van seksuele intimidatie

Randvoorwaarden
De VCP:

is geen bestuurslid• 
heeft een duidelijk aanspreekpunt binnen het bestuur van VC. Voluntas• 
wordt benoemd en herbenoemd door de Algemene Ledenvergadering• 
kan periodiek een bewijs van goed gedrag overleggen• 
is lid van VC. Voluntas• 
doet zelf geen onderzoek• 
zorgt dat het beleid over seksuele intimidatie een integraal onderdeel van het • 
verenigingsbeleid is en als zodanig is opgenomen in het meerjaren beleidsplan Pagina 7

Accepteer dat ook andere begeleiders en deskundigen voor de sporters van nut • 
kunnen zijn. Indien mogelijk, accepteer dan dat sporters de diensten van andere 
experts gebruiken. 
Als je kinderen en jongeren traint, pleeg dan regelmatig met hun ouders overleg • 
over de (lichamelijke, geestelijke en sociale) uitwerkingen van het training -en 
wedstrijdprogramma. 
Stel de ouders of verzorgers onmiddellijk in kennis als je (om welke redenen dan • 
ook) over het welzijn van hun kinderen en jongeren bezorgd bent.

4.5 Seksuele integriteit

De begeleider moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich veilig 
voelt (te bewegen). 

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 gezamenlijke gestelde doel. 
Het gaat erom dat je je als begeleider niet onnodig indringt in het privé-leven van je speler, 
bijvoorbeeld door er vragen over te stellen of afspraakjes te maken. 

De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel (macht)misbruik of seksuele intimi-
datie tegenover de speler. 

Je mag zijn specifi eke situatie niet gebruiken voor doeleinden ten eigen nutte, die in strijd 
zijn met de verantwoordelijkheid voor de speler of die de grenzen van de relatie overschrij-
ven, zoals: 

bevrediging van eigen seksuele en/of agressieve verlangens; • 
een seksuele/erotisch geladen sfeer scheppen; • 
met seksueel gedrag ingaan op verliefde gevoelens, seksuele verlangens of fantasie-• 
en van de sporter; 
vormen van aanranding; • 
het tonen van iets oneervols of afstotends (exhibitioneel gedrag).• 

In de (professionele) relatie met de speler kunnen bij zowel speler als begeleider gevoelens 
ontstaan die zich niet verhouden met de relatie tot het trainen of begeleiden. Bijvoorbeeld 
verliefdheid. 

Seksuele handelingen en relaties tussen begeleider en speler worden ten strengste afgeraden. 
Het is raadzaam één van beide verhoudingen te verbreken, de seksuele of de sportbegelei-
der/relatie. 

Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot 16 
jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 

De begeleider mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of begelei-
der 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, 
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billen en borsten. 

Uitgangspunt is wat de speler als seksueel intimiderend ervaart. 
Bijvoorbeeld: 

bij begroeten of afscheid nemen te lang de hand vasthouden; • 
iemand naar je toe trekken om te kussen; • 
je tegen de speler aandrukken; • 
andere ongewenste aanrakingen. • 

Functionele aanrakingen zijn natuurlijk toegestaan. 
De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten. 
Je kunt hierbij denken aan: 

seksueel getinte opmerkingen en insinuaties, zoals grove taal en schuine moppen • 
onder het mom van ‘dat moet kunnen’; 
het stellen van niet-functionele vragen over het seksleven van je speler. • 
De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en • 
met respect omgaan met de sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt, 
zoals kleed-, douche- en hotelkamers. 

Gereserveerd en met respect omgaan met de spelers betekent bijvoorbeeld dat: 
je met je speler niet op één kamer slaapt; • 
je bij voorkeur je speler niet alleen bij je thuis ontvangt. • 

Bij gereserveerd en met respect omgaan met de ruimten waarin je speler zich bevindt, kan 
bijvoorbeeld gedacht worden aan het niet betreden van de kleed-, douche- en hotelkamers 
betreden zonder dt er een dringende reden voor is en dan niet zonder aankondiging en niet 
als enkel persoon. 

De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (macht)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 fi nanciële beloning of geschenken van de sporter die in 
onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan. 

Door vergoeding dreigt de objectiviteit van het handelen van jou of je speler in het gedrang te 
komen. Hierdoor kan een voedingsbodem ontstaan voor seksuele intimidatie en seksueel 
misbruik. 

4.4 Algemene uitgangspunten 

De begeleider heeft de plicht om alle sportbetrokkenen fair te behandelen en zich voor een 
fair gedrag en de belangen van de sport in te zetten. 

Pagina 13
Het formele traject:
Een klacht kan schriftelijk worden ingediend bij het bestuur van VC. Voluntas. Het bestuur 
kan een klacht intern afhandelen of doorsturen naar de NeVoBo.  Een klager kan zijn klacht 
ook rechtstreeks bij de NeVoBo indienen.
Indien de klacht al dan niet rechtstreeks bij de NeVoBo wordt ingediend zal deze worden 
behandeld via de tuchtrechtspraak van de NeVoBo. De NeVoBo heeft zich voor de behande-
ling van tuchtzaken aangesloten bij de Stichting Sportrechtspraak en kan de behandeling van 
de klacht opdragen aan die Stichting.

Het behandelen van een klacht dient onafhankelijk en onpartijdig te geschieden. Alleen op 
die manier kan men tot een geloofwaardig oordeel komen over de klacht. De procedure mag 
geen belemmering ondervinden vanwege binding met betrokken partijen en VC. Voluntas. 
Het is de verantwoordelijkheid van de NeVoBo ervoor te zorgen dat de klachten worden 
behandeld door personen die de daarvoor vereiste deskundigheid hebben.
 
Een klacht bevat in ieder geval:

de omschrijving van het als ongewenst ervaren gedrag• 
de naam en ondertekening van de klager• 
de naam/namen van de aangeklaagde(n)• 
het tijdsvak waarin het ongewenste gedrag is voorgekomen• 

7. Benoeming van vertrouwenscontactpersonen

Binnen VC. Voluntas wordt met twee vertrouwenscontactpersonen gewerkt. Zij worden door 
het bestuur voorgedragen en door de Algemene Ledenvergadering benoemd voor een ter-
mijn van 3 jaar. Iedere 3e jaar kunnen de vertrouwenscontactpersonen worden herbenoemd 
door de Algemene Ledenvergadering. De vertrouwenscontactpersonen treden in principe niet 
in hetzelfde jaar aan en af. Bij voorkeur bestaat de vertrouwenscontactpersonen uit één man 
en één vrouw

De vertrouwenspersonnen van VC. Voluntas zijn:
De heer Fons Voesten, Streekelsweg 4, 6061 EN Posterholt, tel. 0475-402277
Mevrouw Monique Noll, Hoofdstraat 37, 6061 CA Posterholt, tel. 0475-403052

8. Verantwoording en verslaglegging

Na afl oop van elk verenigingsjaar stellen de vertrouwenscontactpersonen een jaarverslag op, 
waarin is opgenomen het aantal meldingen en het aantal keren dat dit geleid heeft tot een 
klacht. Tevens worden in het jaarverslag voorstellen opgenomen tot verbetering.
Minimaal 1 keer per 2 jaar evalueert het bestuur het beleid tegen seksuele intimidatie en 
andere ongewenste omgangsvormen. Het initiatief hiertoe ligt bij de portefeuillehouder.
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6. Trajecten

De te onderscheiden trajecten zijn het informele en het formele traject:

Het informele traject: 
Degene die slachtoffer is geworden van ongewenst gedrag kan diverse wegen bewandelen 
nl.:

Probeer onderling een oplossing te zoeken. Probeer onderlinge problemen in eerste • 
instantie samen op te lossen. Het komt vaak voor dat iemand niet beseft dat zijn 
gedrag als ongewenst ervaren wordt. Als diegene rechtstreeks op zijn gedrag wordt 
aangesproken, is dat vaak al voldoende om aan het ongewenste gedrag een einde te 
maken.
Contact met trainer of bestuur. Neem contact op met een trainer of een bestuurslid. • 
Praat er in ieder geval over, bij voorkeur op korte termijn, om te voorkomen dat het 
erger wordt. De voorzitter van het bestuur is de portefeuillehouder voor zaken die 
seksuele intimidatie en ander ongewenste omgangsvormen betreffen.
Contact met een vertrouwenscontactpersoon. Op elk moment kan een ieder contact • 
opnemen met een vertrouwenscontactpersoon. Deze lost een probleem niet op, 
maar is er in de eerste plaats om de melder op te vangen, te adviseren, te begelei-
den en te ondersteunen. De vertrouwenscontactpersoon is in principe gehouden 
aan geheimhouding. De vertrouwenscontactpersoon houdt daarbij alleen rekening 
met de belangen van de melder, geeft voorlichting over de mogelijk te nemen 
stappen en verwijst zonodig door naar een vertrouwenspersoon van de NOC*NSF 
of NevoBo.
Contact met een vertrouwenspersoon van de NOC*NSF Vertrouwenspoule.• 

De vertrouwenspersoon doet niets zonder toestemming en medeweten van de melder en is 
gehouden aan geheimhouding. Na de eerste opvang van de melder kan de vertrouwensper-
soon:

samen met de melder analyseren wat er precies aan de hand is, wat deze al • 
ondernomen heeft en wat er verder nog te doen valt;
zoeken naar een informele oplossing bijvoorbeeld via bemiddeling;• 
adviseren over het indienen van een formele klacht;• 
het slachtoffer begeleiden in deze fasen;• 
eventueel verwijzen naar professionele hulpverlening;• 
nazorg geven• 

Ook als langs informele weg een bevredigende oplossing is gevonden, behoudt de melder 
het recht alsnog een offi ciële klacht in te dienen.
Als het ervaren ongewenste gedrag niet in de informele sfeer kan worden opgelost, kan de 
melder kiezen voor het formele traject. Dit houdt in dat hij een klacht indient bij de klachten-
commissie, waarna de klachtenregeling in werking treedt. De keuze om al dan niet een klacht 
in te dienen, ligt bij de melder.

Degene die door de melder wordt aangemerkt als veroorzaker van seksuele intimidatie of 
ander ongewenst gedrag kan contact opnemen met een speciale vertrouwenspersoon voor 
beschuldigden van het NOC*NSF of NeVoBo. Pagina 9

Regels: 
Werk volgens de geest en regels van de volleybalsport. • 
Treed steeds als waardig vertegenwoordiger van de volleybalsport op. • 
Spoor jouw sporters aan tot een adequate omgang met de regels. • 
Spoor jouw sporters aan tot een respectvol en fair omgaan met de tegenstander. • 
Spoor jouw sporters aan tot een respectvol en fair omgaan met de scheidsrechters, • 
lijnrechters, juryleden etc. 
Draag met jouw kennis en ervaring aan de verdere ontwikkeling van de volleybal-• 
sport bij. 
Sta positief tegenover acties van de volleybalsport om nieuwe leden te werven. • 

5. Ongewenst gedrag en seksuele intimidatie

Begripsbepalingen

Ongewenst gedrag
Onder ongewenst gedrag wordt binnen VC. Voluntas alle vormen van intimidatie verstaan: 
agressie en geweld, discriminatie, fysiek geweld, pesten, seksuele intimidatie en andere 
vormen van (verbale) agressie. Hieronder valt ook het gebruik van (eigen) communicatie-
middelen, zoals telefoon, e-mail en internet, wanneer deze gebruikt worden voor berichten 
van pornografi sche, (seksueel) intimiderende, racistische, discriminerende, beledigende of 
aanstootgevende inhoud, dan wel voor mededelingen en/of berichten die (kunnen) aanzet-
ten tot haat en/of geweld.
Om te bepalen of er sprake is van ongewenst gedrag wordt niet uitgegaan van de 
bedoelingen van de veroorzaker, maar hoe het overkomt bij de persoon die het 
ondergaat. Mensen hebben het recht om zelf hun grenzen te trekken in de omgang 
met elkaar.

Intimidatie
Intimidatie is macht uitoefenen op een ander op een negatieve manier. Het gaat gepaard met 
machtsmisbruik en/of indoctrinatie. 

Seksuele intimidatie
Seksuele intimidatie is ongewenst gedrag van seksuele aard dat afbreuk doet aan de waardig-
heid van vrouwen en mannen. Hieronder valt lichamelijk, verbaal of non-verbaal opzettelijk 
of onopzettelijk gedrag dat door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen 
wordt ervaren.
Kort samengevat kan gezegd worden dat seksuele intimidatie staat voor allerlei vormen van 
seksueel getinte aandacht die ongewenst, eenzijdig en opgelegd is. Het kan hierbij gaan om:

onnodige of ongewenste aanrakingen• 
voortdurende opmerkingen over het uiterlijk of seksuele geaardheid• 
dubbelzinnige opmerkingen of gebaren• 
een bepaalde manier van kijken en nafl uiten• 
(poging tot) aanranding of verkrachting• 
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Agressie en geweld
Als er gesproken wordt over agressie en geweld, dan gaat het om voorvallen waarbij iemand 
psychisch en/of fysiek, verbaal of non-verbaal wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen. 
Er zijn meerdere vormen van agressie en geweld, zoals:

verbaal: schelden, schreeuwen, treiteren en beledigen• 
non-verbaal: intimiderende blik, negeren en ongewenste gebaren• 
psychisch: lastig vallen, onder druk zetten, bedreigen met fysiek geweld en irriteren• 
fysiek: schoppen, slaan, bijten, vastgrijpen en klemzetten, tegen iemand aandruk-• 
ken, vasthouden, expres naar je toetrekken

Discriminatie
Onder discriminatie wordt verstaan: elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of 
voorkeur op grond van geslacht, leeftijd, handicap, ras, godsdienst, levensovertuiging, 
seksuele geaardheid, herkomst, positie, die tot gevolg heeft de gelijke behandeling van leden, 
vrijwilligers of medewerkers aan te tasten of teniet te doen.

Pesten
Bij pesten gaat het om het ervaren van vijandig, vernederend of intimiderend gedrag door 
de melder. De melder kan zich er niet effectief tegen verweren. Onder pesten verstaan we 
bijvoorbeeld:

sociaal isoleren• 
sporten onaangenaam of onmogelijk maken• 
bespotten• 
roddelen/geruchten verspreiden• 
dreigementen uiten• 
lichamelijk geweld gebruiken• 
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Vertrouwenscontactpersonen
Personen die door de Algemene Ledenvergadering van VC. Voluntas zijn aangesteld. Zij kun-
nen op een deskundige en laagdrempelige wijze leden ( of hun vertegenwoordigers) helpen 
bij vragen of helpen in situaties waarbij ongewenst gedrag en/of seksuele intimidatie aan de 
orde is of dreigt te komen. Ze bieden een luisterend oor en zoeken samen naar oplossingen. 
De vertrouwenscontact-personen kunnen helpen contacten te leggen naar vertrouwensperso-
nen van het NOC* NSF en/of de NeVoBo. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behan-
deld.

Vertrouwenspersonen
Vertrouwenspersonen van het NOC*NSF en NevoBo zijn deskundigen waarop elk lid van een 
sportvereniging in Nederland gratis een beroep kan doen. Er zijn vertrouwenspersonen voor 
slachtoffers van seksuele intimidatie en ongewenst gedrag. Er zijn ook vertrouwenspersonen 
voor aangeklaagden.
Binnen de Nevobo zijn de volgende Vertrouwens Contact Personen actief: 
Juliette Richter, richter@nevobo.nl, 030-7513610
Vertrouwenspersoon veroorzaker/aangeklaagde: functionaris van het NOC*NSF en NeVoBo 
tot wie de persoon, die wordt geconfronteerd met een klacht betreffende seksuele intimidatie 
of ander ongewenst gedrag, zich kan wenden voor ondersteuning, advisering en begeleiding 
bij het kiezen van de weg die naar een oplossing van het confl ict moet leiden.

Bestuur, trainer/coach/vrijwilliger
Het bestuur van VC. Voluntas, een trainer, coach en vrijwilliger van VC. Voluntas

Melder
Degene, die op enige wijze aan VC. Voluntas verbonden is en die een melding doet bij een 
vertrouwens(contact)persoon, een trainer of het bestuur.

Veroorzaker
Diegene die gedrag vertoont dat door een melder als ongewenst wordt ervaren

Klager
Diegene die een offi ciële klacht indient bij de klachtencommissie

Aangeklaagde
Diegene die op enige wijze deel uitmaakt van VC. Voluntas en tegen wie een klacht met 
betrekking tot seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag is ingediend bij de klachten-
commissie.

Klachtenprocedure
Procedure die in werking treedt nadat een offi ciële klacht is ingediend bij het bestuur van VC. 
Voluntas of bij de NeVoBo. Indien de klacht is ingediend bij de NeVoBo, draagt deze zorg 
voor rapportage en advies aan het bestuur van VC. Voluntas over de behandeling en afhande-
ling van de klacht. 

Informeel traject
Het komen tot een voor melder bevredigende oplossing, zonder gebruikmaking van de klach-
tenprocedure, met als doel het ongewenste gedrag te doen stoppen.

Formeel traject
Het indienen van een offi ciële klacht betreffende ongewenst gedrag.


