Opstart jeugdteams en sociale veiligheid
Ondanks dat het coronavirus Nederland nog steeds in zijn greep heeft ziet het kabinet mogelijkheden om
langzaamaan wat ruimte te creëren in de geldende maatregelen. Zo is er o.a. goed nieuws voor de sport,
want de jeugd mag weer naar de sportclub. Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar mogen vanaf 29 april
buiten met elkaar sporten. De leeftijdsgroep 13-18 jaar zal daar bij wel anderhalve meter afstand tot elkaar
moeten houden. Sportverenigingen kunnen hun aanbod voor deze doelgroep (waar nodig in aangepaste
vorm) dus weer gaan opstarten.
Maar hoe zorg je er nu voor dat je aan de ene kant het besmettingsgevaar minimaliseert en aan de andere
kant de sociale veiligheid waarborgt? Doordat de vereniging minder druk is dan normaal zijn er ook een
aantal controlemechanismen op het gebied van gedrag anders dan anders. Gedrag en omgangsvormen zijn
in het nieuwe normaal nieuw voor iedereen, en tegelijkertijd gelden nog steeds dezelfde afspraken.
Kortom, hoe kun je op een sociaal veilige manier sport aanbieden? Om sportverenigingen op weg te helpen
hebben we een aantal tips geformuleerd om de kans op grensoverschrijdend gedrag te verminderen.
Wat mag wel en wat mag niet?
Zie Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd voor de meest recente protocollen per leeftijd zoals
die zijn opgesteld door NOC*NSF en de VSG.

Richtlijnen sociale veiligheid
Locatie
 Kleedkamers blijven gesloten. De kinderen komen in hun sportkleding naar de locatie. Maak afspraken
waar en hoe er kleding wordt bewaard en hoe daar toezicht wordt gehouden. Zijn dezelfde
kleedkamerregels van toepassing en passend?


Vergroot de zichtbaarheid van dat wat er op de locatie plaatsvindt. Ouders zijn (nog) niet gewenst aan
de zijlijn, bekijk of er andere opties aanwezig zijn om hen wel deel te maken van de training
(bijvoorbeeld vanuit de auto zicht op de training, of een online verbinding).



Wijs ouders er op dat de kinderen geen kostbare voorwerpen bij zich hebben, de kleedkamers zijn
gesloten dus veilig bewaren kan een probleem zijn. Denk dan aan geld of mobiele telefoons. Met
minder mensen aanwezig kan ook de diefstalgevoeligheid van de locatie groter worden.

Trainers en begeleiders
 Zorg dat je met twee volwassenen aanwezig bent tijdens trainingen en communiceer naar ouders wie
dit zijn. Op deze manier handhaaf je het vier-ogen principe doordat je als volwassene ook op elkaar let.


Geef zoveel mogelijk training in groepen en vermijd individuele trainingen waar mogelijk. Individueel
trainen kan in aanwezigheid van anderen zodat er geen afgezonderde 1 op 1 situatie ontstaat.
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Trainers, coaches, vrijwilligers etc. zijn alleen functioneel aanwezig omdat je een taak hebt en anders
blijf je thuis. Vreemden worden aangesproken waarom ze zich op de locatie bevinden.

Bestuurders
 Misschien overbodig om te vermelden maar uiteraard blijft ook in het nieuwe normaal de gedragscode
voor bestuurders, trainers en begeleiders, en sporters onderling van kracht. Deze gedragscodes zijn hier
terug te vinden. Breng deze nogmaals onder de aandacht.


Herhaal de huisregels en pas ze daar waar nodig (tijdelijk) aan bijv. afspraken over sociale media
gebruik, foto’s maken en delen, gebruik van whatsapp groepen, aangepaste kleedkamerregels.



Nodig ouders uit om ideeën aan te dragen om de sociale veiligheid op je vereniging te vergroten. Wat
geeft hen op dit moment een gerust gevoel?



Communiceer naar de ouders en de kinderen hoe je de sociale veiligheid hebt gewaarborgd en welke
afspraken gelden. Bijv. in een nieuwsbrief of op je website.



Communiceer de contactinformatie van de Vertrouwenscontactpersoon van je vereniging, bestuurder
sociale veiligheid en/of die van de Vertrouwenscontactpersoon van je sportbond en het Centrum
Veilige Sport. Gaat er iets mis dan weet men de juiste persoon te vinden.

Ik maak mij zorgen over jeugdspelers en waar meld ik eventuele signalen?
Afhankelijk van het signaal dat je hebt opgepikt kan je dit op verschillende plekken melden of je zorgen
delen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan, Veilig Thuis (0800-2000), de politie, de wijkagent, buurtsportcoaches
en gemeentelijke voorzieningen. Zie hier voor meer contact informatie.
Verder kan je kinderen die aangeven in de knel te raken doorverwijzen naar de Kindertelefoon (0800-0432)
en naar de chat van FIER. Kijk zelf ook even wat daar staat aan tips en hoe het contact werkt.
Je kunt altijd contact opnemen met Centrum Veilige Sport Nederland via 0900 20 25 590 . Zij luisteren naar
je verhaal en bekijken samen met jou welke (eventuele) stappen er gezet kunnen worden.
Laten we voor elkaar zorgen in deze tijd.

