Basiseisen integriteit
sportaanbieders
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Gebruik Regeling Gratis VOG
Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad
geen bezwaar vormt voor het doen van een bepaalde taak of functie in de samenleving.
Sportverenigingen kunnen een gratis VOG aanvragen voor vrijwilligers die werken met
kwetsbare doelgroepen (kinderen, sporters met een beperking, jonge topsporters, etc.)
De vereniging maakt gebruik van deze regeling en zorgt ervoor dat ze aan de bijbehorende
voorwaarden voldoet, tenzij ze aan de bond kan aantonen dat er niet gewerkt wordt met
kwetsbare doelgroepen. Aanbevolen wordt dat VOG’s elke drie jaar worden vernieuwd.
Voor meer informatie klik hier
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Gedragscodes Sport
Een gedragscode maakt duidelijk wat de normen en waarden in de sport zijn en geven richting aan
het gewenste gedrag. Sportbonden, NOC*NSF en het ministerie van VWS hebben gedragscodes
ontwikkeld voor diverse doelgroepen in de sport. De vereniging vraagt trainers en begeleiders, en
bestuurders en medewerkers, om deze gedragscodes te ondertekenen en na te leven. Aanbevolen
wordt dat de vereniging in ieder geval jaarlijks communiceert richting alle leden over de normen
en waarden uit deze gedragscodes.
Voor meer informatie klik hier
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Vertrouwenscontactpersoon
Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) biedt leden de mogelijkheid om in vertrouwen te praten
over grensoverschrijdend gedrag. Bij de vertrouwenscontactpersoon kunnen leden terecht voor
een vertrouwelijk gesprek. Dat kan gaan over pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. De vertrouwenscontactpersoon helpt daarnaast het bestuur om intimidatie in de club te
voorkomen. Voor een vertrouwenscontactpersoon is een functieprofiel opgesteld en wordt een
opleiding gegeven. Meer informatie kun je vinden op de website van het Centrum Veilige Sport
Nederland.
Voor meer informatie klik hier
NOC*NSF en sportbonden voeren momenteel gesprekken over de rol van de
vertrouwenscontactpersoon. Uit de praktijk en diverse aanbevelingen (rapporten commissie de
Vries, Verinorm) blijkt dat deze rol duidelijker afgebakend moet worden en niet meer de indruk
moet wekken dat er een volledig vertrouwelijk gesprek geboden kan worden. Dit laatste zou het
beste kunnen worden aangeboden door professionele en gecertificeerde vertrouwenspersonen
die via het CVSN of andere aanbieders worden aangeboden. Daarnaast is er op de club behoefte
aan een eerste aanspreekpunt bij incidenten maar vooral ook een aanjager voor het preventieve
beleid, waar de huidige vertrouwenscontactpersonen een rol in zouden kunnen spelen.
Definitieve wijzigingen in deze rollen zullen kenbaar worden gemaakt via de website van
NOC*NSF en het CVSN evenals in de Basiseisen integriteit sportaanbieders zelf.
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Cursus of e-learning voor trainer-coaches
Trainer-coaches hebben een belangrijke signaalfunctie voor het herkennen en voorkomen
van grensoverschrijdend gedrag. Dat vereist wel dat zij zich hiervan bewust zijn.
Er zijn laagdrempelige, korte e-learnings en cursussen beschikbaar voor deze doelgroep,
m.n. ‘Een beetje opvoeder’ (webinar/e-learning, 5 euro, vergelijkbaar met de verplichte
e-learning ‘Verantwoord alcohol schenken’ voor barmedewerkers). De vereniging zorgt ervoor
dat alle trainer-coaches deze of een vergelijkbare e-learning of cursus hebben gevolgd.
Voor meer informatie klik hier

