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Preventief Beleid t.a.v. Seksuele Intimidatie en Ongewenst Gedrag  
 
DOS Varsseveld, d.d. 20 december 2019 
 
DOS vindt dat haar leden in een veilige en plezierige omgeving moeten kunnen sporten en voert 
daarom een beleid t.a.v. seksuele intimidatie en ongewenst gedrag volgens de richtlijnen zoals 
overeengekomen tussen de sportbonden en NOC*NSF. In dit document beschrijven we dit beleid. 
Het is ook terug te vinden op www.dosvarsseveld.nl  
 
1. DOS hanteert gedragsregels voor begeleiders: 
 
Gedragscode DOS:  

• 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, en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor 
het gezamenlijk gestelde doel.  

• De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (macht)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(stages), 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 (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 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.  

• (Gedragsregels voor begeleiders zoals vastgesteld in de Blauwdruk Tuchtreglement Seksuele 
Intimidatie in de AV van NOC*NSF van 15 november 2011) 

 
Definitie begrip seksuele intimidatie:  
Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non 
verbale of fysieke zin die door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt 
ervaren, waaronder mede begrepen seksueel misbruik. Onder seksuele intimidatie wordt mede 

http://www.dosvarsseveld.nl/
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verstaan de in de artikelen 239 t/m 250 (Titel XIV: Misdrijven tegen de zeden) van het Wetboek van 
Strafrecht strafbaar gestelde feiten.  

 
Definitie van het begrip begeleider:  
Een begeleider is degene die een sportbeoefenaar in de ruimste zin des woords begeleidt en/of voor 
die begeleiding verantwoordelijk is (waaronder in ieder geval begrepen trainer, coachen en/of 
verzorgen) op en rondom de plaats waar de sportbeoefening of de voorbereiding daarop plaatsvindt, 
waar en hoe dan ook. Onder sportbeoefening wordt in deze definitie begrepen zowel de 
sportactiviteiten zelf als alle activiteiten die een directe relatie met die sportbeoefening hebben. 

 
 
2. DOS heeft een aannamebeleid voor begeleiders: 
 
DOS voert voor begeleiders een aannamebeleid. Onder begeleiders wordt verstaan: 
 

1. Bestuursleden, de hoofd- en hulptrainers en de coaches en  
2. de kaderleden die assisteren aan het bad en tijdens de lessen of de wedstrijden 

 
Dit houdt in:  
 

• DOS houdt een kennismakingsgesprek  

• DOS laat een VOG aanvragen voor iedere begeleider van 16 jaar en ouder (en herhaalt dat 
elke 3-5 jaar)  

• DOS maakt de begeleider lid van de bond.  

• DOS maakt de begeleider bekend met gedragsregels.  

• DOS checkt de referenties bij de aanname van bestuursleden, hoofd- en hulptrainers en 
coaches. Daarbij wordt contact opgenomen met eerdere verenigingen waar de vrijwilliger 
voor actief is geweest.  

 
Werkwijze:  
Interesse voor het vrijwilligerswerk wordt kenbaar gemaakt bij de commissie van betreffende 
afdeling, deze nemen contact op en hierbij worden de volgende gegevens gevraagd:  
 

✓ Voor- en achternaam en geboortedatum  
✓ Volledig adres: straatnaam + huisnummer, Postcode + woonplaats 
✓ Telefoonnummer (mobiel en/of vast) en e-mailadres 

 
Hierna volgt een intakegesprek.  Tijdens dit gesprek wordt informatie verstrekt over de vereniging en 
wordt:  
 

• Inschrijfformulier lidmaatschap DOS ingevuld en ondertekend;  

• Vrijwilligersovereenkomst ingevuld en ondertekend;  

• Informatie verstrekt over de gedragscode DOS.  
 
Vervolgens wordt voor de kandidaat een VOG aangevraagd. 
 
Bij kandidaat-bestuursleden, trainers, hulptrainers en coaches worden door een nader aan te wijzen 
bestuurslid referenties van de kandidaat nagevraagd bij verenigingen of organisaties waar de 
kandidaat eerder actief voor is geweest.   
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3. DOS heeft een vertrouwenscontactpersoon.  
 
Vertrouwenspersoon:  
Het bestuur van DOS kiest ervoor zelf geen vertrouwenscontactpersoon of vertrouwenspersoon aan 
te stellen, maar gebruik te maken van de kennis en ervaring binnen de KNZB. Deze kan door iedereen 
benaderd worden als ware deze onderdeel van onze vereniging.  
 
Vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen de KNZB  
De VCP is binnen DOS het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met Seksuele 
Intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten. De VCP is er voor 
sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc.  Zij kunnen u 
informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of u doorverwijzen naar een 
gespecialiseerde vertrouwenspersoon van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke 
begeleiding te geven. De vertrouwenscontactpersoon is direct telefonisch of per mail te bereiken, 
klik hier voor de actuele informatie. 
 
Vertrouwenspunt Sport  
Wilt u uw verhaal niet doen bij de KNZB? Of heeft u vragen over zaken die mogelijk in strijd zijn met 
de regels, waarden en normen in de sport? Dan kunt u ook contact opnemen met het 
Vertrouwenspunt Sport. In een vertrouwelijk gesprek helpen deskundige vertrouwenspersonen je bij 
het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen en seksuele 
intimidatie. Men kan hier terecht kan voor een eerste opvang, vragen en advies aangaande Seksuele 
Intimidatie in de sport. Het Vertrouwenspunt verwijst voor verder advies en ondersteuning bij 
incidenten door naar de NOC*NSF poule van vertrouwenspersonen.  
Deze vertrouwenspersonen geven regionale ondersteuning en advies bij incidenten, aan zowel 
slachtoffers, beschuldigden als sportorganisaties. 
Kijk op  https://centrumveiligesport.nl/    
 
 
4. DOS heeft vastgelegd hoe het bestuur een melding aanneemt en opvolgt.  
 
Welke stappen neemt het bestuur van DOS als ze een melding ontvangt over seksuele intimidatie 
of ander ongewenst gedrag? 
 

• Het bestuur zal de aanmelder rustig en serieus te woord staan, en zal proberen een beeld te 
vormen over de inhoud, aard en ernst van de situatie. Daarbij zal ze zo veel mogelijk noteren wat 
er verteld wordt in feitelijke bewoordingen.  

• Het bestuur zal de aanmelder zo nodig verwijzen naar de VCP van de KNZB (zie boven). Wanneer 
deze VCP niet bereikbaar is wordt zo snel mogelijk aan de aanmelder aangegeven bij wie de 
aanmelder terecht kan. 

• Het bestuur neemt ook zelf contact op met de VCP van de KNZB om advies in te winnen. Hierbij 
blijft de anonimiteit van het slachtoffer en de aanmelder behouden. In overleg met de VCP van 
de KNZB schat het bestuur de situatie is en besluit wat voor het vervolg de juiste stappen zijn.  

 
 
 
  

https://www.knzb.nl/knzb/vertrouwenscontactpersoon/
https://centrumveiligesport.nl/
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5. Hoe Seksuele Intimidatie herkennen en hoe er mee om te gaan:  
 
E-learning bewustwording Seksuele Intimidatie  
 
De sportbonden hebben een aantal e-learning modules ontwikkeld die trainers/coaches/begeleiders 
helpt in de bewustwording rondom seksuele intimidatie. Door de module te doorlopen leer je hoe je 
grensoverschrijdend gedrag herkent, hoe je iemand kunt aanspreken en wat je kunt ondernemen als 
het mis is. De module is ook heel geschikt voor bijvoorbeeld bestuurders of ouders of ieder die hier 
kennis van op wil doen. Het bestuur verwacht van alle bestuursleden en begeleiders dat ze 
kennisnemen van deze e-learning modules en deze ook doorlopen.  
 
http://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen/downloads  
 
Voor meer informatie: https://centrumveiligesport.nl/doelgroepen/bestuurders-en-begeleiders  

http://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen/downloads
https://centrumveiligesport.nl/doelgroepen/bestuurders-en-begeleiders

