Incident

Slachtoffer meldt zichzelf bij
VCP van de vereniging

Seksuele intimidatie?

Nee

Ja

Binnen de vereniging
op te lossen?

Nee

(Advies van)
vertrouwenspersoon
NOC*NSF inschakelen

VCP overlegt met
Centrum Veilige Sport
Nederland

Ja

VCP bespreekt opties

Advies tuchtrecht?

Nee

Ja

Niets doen

Gesprek met de ‘tegen’ partij

Gesprek met bemiddelaar
(niet vcp)

Klacht indienen bij bestuur

(Advies van)
Vertrouwenspersoon
NOC*NSF inschakelen

Definities
Incident

Een vervelende gebeurtenis. In deze context wordt daarmee ‘grensoverschrijdend
gedrag’ bedoeld.

Grensoverschrijdendgedrag

Gedrag dat niet past binnen de geldende gedragsregels.
We spreken van grensoverschrijdend gedrag als er sprake is van het toebrengen van
(ernstige) schade op fysiek, mentaal en emotioneel vlak. Denk hierbij aan;
seksuele intimidatie, pesten, bedreiging, mishandeling, belediging, discriminatie,
matchfixing, enzovoort.

VCP

Vertrouwens Contact Persoon; door de vereniging aangewezen (extern) persoon,
welke binnen de sportvereniging zorgdraagt voor eerste opvang van het slachtoffer
bij een melding, vervolgstappen bespreekt en rapporteert aan bestuur. De VCP heeft
daarnaast ook een preventieve rol tav (grensoverschrijdend) gedrag(sregels).

VP

VertrouwensPersoon; door de sportbond aangewezen persoon, welke optreedt als
adviseur voor bestuur van de sportvereniging / bond.

NOC*NSF

Nederlandse sportorganisatie met als doel (top)sport in Nederland te bevorderen.

Tuchtrecht (sport)

Een vorm van rechtspraak die erop toeziet dat de leden van een beroepsgroep zich
aan de gedragsregels van hun beroep houden.

VCP
Voor alle partijen
Eenmalig gesprek(tenzij …)
Bespreekt opties van partij
Overlegt evt. met – of verwijst naar, professionele VP
Moet rapporteren aan bestuur

Vertrouwenspersoon
Voor één partij
Meerdere gesprekken – soms jarenlang traject
Bespreekt opties van partij
Heeft geen verplichting te rapporteren

Schema verschil VCP ↔ VP

Toelichting op stroomschema
-

-

-

Indien zich een incident voordoet binnen de vereniging, dan is het de keus van het slachtoffer dan wel
de beschuldigde om hiervan melding te maken aan de VCP binnen de vereniging.
VCP biedt eerste opvang voor slachtoffer/beschuldigde, VCP bespreekt (mogelijke) vervolgstappen
met slachtoffer/beschuldigde, VCP rapporteert aan bestuur van de vereniging (al dan niet
geanonimiseerd). LET OP: de VCP doet zelf geen onderzoek!
Indien er GEEN sprake is van seksuele intimidatie, dan beoordeelt de VCP of het incident binnen de
vereniging opgelost kan worden;
o Kan het opgelost worden binnen de vereniging dan zijn er een 4-tal mogelijkheden, deze zijn
beschreven in het stroomschema.
o Kan het niet opgelost worden binnen de vereniging dan schakelt de VCP de
vertrouwenspersoon van NOC*NSF in.
Indien er WEL sprake is van seksuele intimidatie dan neemt de VCP contact op met Centrum Veilige
Sport Nederland.
Centrum veilige Sport Nederland zal beoordelen of het incident de gedragsregels dusdanig zijn
overtreden dat er melding gedaan dient te worden bij het tuchtrecht sport.
Indien tuchtrecht van toepassing dan wordt er door de VCP een vertrouwenspersoon van het
NOC*NSF ingeschakeld.

Centrum Veilige Sport Nederland
 0900- 202 55 90 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.30)
 centrumveiligesprt@nocnsf.nl
 https://centrumveiligesport.nl/contact

