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Preventief beleid m.b.t. seksuele intimidatie 

 

1. KVA heeft omgangsregels voor alle leden. Deze gedragsregels zijn afgedrukt op een poster en hangen 

duidelijk zichtbaar in de kantine. 

 

2. KVA hanteert gedragsregels voor haar trainers en coaches 

 

3. Het KVA-beleid voor vrijwilligers die met jeugdleden werken kent de volgende uitgangspunten: 

• Met een (potentiële) vrijwilliger wordt een gesprek gevoerd over de motivatie om de vrijwilligerstaak te 

verrichten, als er rechtstreeks met jeugdleden tot 16 jaar contact zal zijn. 

• Alle vrijwilligers die met jeugdleden werken vragen binnen 3 maanden een VOG aan. Zonder een VOG 

is het niet mogelijk om een vrijwilligersfunctie met omgang met jeugdleden uit te voeren. De 

administratie van de VOG zal worden bijgehouden door de secretaris van KVA. De VOG heeft in 

beginsel een geldigheid van 5 jaar. 

 

4. KVA heeft een aanspreekpunt, dat de route weet naar de juiste ondersteuning vanuit KVA, de bond en/of het 

NOC*NSF. Dit aanspreekpunt is een eerste luisterend oor binnen KVA en verwijst naar de juiste personen 

binnen KVA, de bond en/of het NOC*NSF. Binnen het KNKV zijn vertrouwenscontactpersonen aangesteld. 

Leden of ouders van leden, die te maken krijgen met seksuele intimidatie, kunnen daarover contact opnemen 

met het aanspreekpunt van KVA, en/of zich wenden tot een vertrouwenspersoon van buiten de vereniging. 

Het aanspreekpunt gaat in geval van een melding van seksuele intimidatie niet zelf "dokteren", maar laat zich 

adviseren door een ter zake deskundige adviseur. 
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1 Omgangsregels KVA 

• Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. 

• Ik houd rekening met de grenzen, die de ander aangeeft. 

• Ik val de ander niet lastig. 

• Ik berokken de ander geen schade, bijvoorbeeld door spullen kapot of kwijt te maken. 

• Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie. 

• Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. 

• Ik negeer de ander niet. 

• Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. 

• Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet. 

• Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan. 

• Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. 

• Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands uiterlijk. 

• Ik vraag iemand die mij hindert of lastigvalt hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander 

(bijv. het KVA-aanspreekpunt) om hulp. 

• Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene, die zich daar niet aan houdt, 

er op aan en meld dit zo nodig bij het bestuur of het aanspreekpunt. 

2 Gedragsregels voor begeleiders 

Elke samenleving kent gedragsregels die de omgangsvormen reguleren. Zo ook de sportwereld. 

Wanneer in deze tekst wordt gesproken over "begeleiders" valt daaronder een ieder die zich, op welke manier dan 

ook, bezighoudt met het begeleiden van één of meerdere KVA-ers, zoals daar bijvoorbeeld zijn: trainers, coaches, 

maar ook begeleiders bij andere activiteiten, al dan niet eenmalig of terugkerend. In gevallen welke hieronder niet 

genoemd worden, is uitgegaan van de geldende normen en waarden en/of wettelijke regels. Er is gekozen voor 

een mannelijke (hij-)vorm, maar dit geldt uiteraard ook voor vrouwelijke begeleidsters/sportsters. 

De onderstaande gedragsregels worden onderschreven door de negentig landelijke sportorganisaties die 

aangesloten zijn bij NOC*NSF. 

 

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

bewegen). 

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die hem in zijn waardigheid aantast 

of verder in het privéleven van de sporter doordringt dan nodig is voor het gestelde doel. 

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de 

sporter. 

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen begeleider en jeugdige sporter tot 16 jaar zijn onder geen 

beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of 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. 

6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten. 

7. 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 de kleed- of hotelkamer. 

8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)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 persoon of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen 

uitoefenen. 

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling 

tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de begeleider geen financiële beloning of geschenken van de sporter 

die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan. 

10. 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. 

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van 

de begeleider in de geest hiervan te handelen. 
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Het spreekt voor zichzelf dat deze gedragsregels ook gelden in het verkeer tussen KVA-ers onderling, ongeacht 

leeftijd en of functie binnen de vereniging. 

3 Aannamebeleid begeleiders jeugdleden 

• Kennismakingsgesprek 

Er wordt een kennismakingsgesprek gevoerd met potentiële vrijwilligers. In het gesprek wordt gevraagd naar 

de motivatie van de vrijwilliger om met kinderen te willen werken, naar zijn werkervaring en referenties bij 

vorige organisaties. 

 

• Referenties checken 

KVA zal, indien nodig, ook de achtergronden van nieuwe vrijwilligers controleren. Dit door contact op te 

nemen met verenigingen waar de vrijwilliger in het verleden actief is geweest. Er wordt navraag gedaan bij 

de mensen die direct met de nieuwe vrijwilliger hebben samengewerkt en er wordt gevraagd of de verkregen 

informatie (uit het CV of gesprek) juist is. 

 

• Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

Elke vrijwilliger die met kinderen gaat werken, dient een VOG aan te vragen. 

 

• Gedragsregels ondertekenen 

Alle begeleiders van jeugdleden moeten bij KVA de "Gedragsregels begeleiders in de sport" ondertekenen. 

4 Aanspreekpunt seksuele intimidatie 

Functie Aanspreekpunt 

Dit is binnen KVA het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met 

grensoverschrijdend gedrag. Het aanspreekpunt fungeert in de anonimiteit als eerste opvang voor leden (sporters, 

ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Het biedt een 

luisterend oor, geeft raad en verwijst door naar geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert het 

aanspreekpunt de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen. 

Naast dit aanspreekpunt is er ook bij NOC*NSF namens de gehele sport een landelijke poule van 

vertrouwenspersonen die begeleiding kunnen bieden, zowel procedureel als inhoudelijk adviserend. 

Wat doet het aanspreekpunt? 

• Luisteren naar klachten en problemen. Het aanspreekpunt beoordeelt of het intern in commissies kan worden 

opgelost en of hij/zij iemand kan begeleiden. 

• In samenspraak met het slachtoffer nagaan of bemiddeling of informele afhandeling van de klacht wenselijk 

en mogelijk is. 

• In samenspraak met het slachtoffer bepalen van te ondernemen stappen. 

• Eventueel doorverwijzing naar hulpverlening. 

• Ondersteuning van het slachtoffer bij het indienen van een klacht bij het bevoegde gezag of bij het doen van 

aangifte bij justitie. 

• Nazorg verlenen. 

Welke klachten worden onderzocht? 

Alle vormen van seksuele intimidatie worden serieus genomen. Niet alleen concrete klachten, maar ook 

vermoedens en geruchten worden serieus genomen en onderzocht. Ook tegen kleinere grensoverschrijdingen 

moet worden opgetreden. Deze komen het meeste voor en het blijkt dat seksuele intimidatie meestal heel 

geleidelijk en met kleine grensoverschrijdingen is begonnen. 

 


