
Vertrouwens Contact Persoon (VCP) Sportclub Rekken 
 

Waarom een VCP 
De afgelopen jaren zijn er verschillende incidenten in de sport, vrijwilligerswerk en kinderopvang geweest. 

Hierover is in het recente verleden veel negatieve publiciteit verschenen, waaruit blijkt dat (seksuele) intimi-

datie en ongewenst gedrag een maatschappelijk probleem is en dat we met elkaar moeten aanpakken. 
Naast een goede voorlichting binnen de vereniging, maar ook de gezinssituatie, heeft Sportclub Rekken be-

sloten een Vertrouwens Contact Persoon aan te stellen.  
 

Wij hebben Nienke van der Luijt bereid gevonden om de functie van VCP te gaan vervullen. Om deze functie 
op een verantwoorde wijze te kunnen uitoefenen heeft zij hiervoor een specifieke cursus gevolgd, verzorgd 

door NOC*NSF en aangeboden door Sportfederatie Berkelland. 

 
Taken VCP 

Een VCP is een eerste opvang/aanspreekpunt voor iedereen die lid of vrijwilliger is binnen onze vereniging 
en die te maken heeft met (seksuele) intimidatie of ongewenst gedrag en hier met iemand over wil spreken. 

Maar ook pesterijen en discriminatie, verbaal of via social media, kunnen aanleiding zijn voor een vertrouwe-

lijk gesprek met de VCP. Deze probeert vervolgens samen met de klager/klaagster naar een oplossing te 
zoeken. Daarbij speelt de adviserende functie van de VCP een belangrijke rol. Doorverwijzen naar hulpverle-

ners is ook een mogelijkheid. De VCP rapporteert schriftelijk, maar ten alle tijde anoniem, zaken aan een 
aanspreekpunt binnen het Dagelijks Bestuur. Geheimhouding is hierbij dus gewaarborgd en in de rapportage 

worden derhalve geen namen vermeld. 

Ook wordt door de VCP, indien noodzakelijk, nazorg verleend. Er worden door de VCP geen handelingen 
verricht ter uitvoering van de taken zonder toestemming van de klager/klaagster. 

Een VCP doet tevens aan preventie activiteiten in samenwerking met het bestuur.  
 

Jeugd 
Het is belangrijk dat de ouders van onze jeugdleden dit onderwerp bespreekbaar maken in huiselijke kring. 

Daardoor wordt de drempel voor een kind om thuis “iets” te vertellen zo laag mogelijk. Mochten zich er bin-

nen onze vereniging problemen voordoen en durft een jeugdlid dit toch niet bij de ouders aan te kaarten, 
dan kan het jeugdlid hiervoor contact opnemen met de VCP. 

 
Hoe te bereiken 

Mocht iemand naar aanleiding van bovenstaande behoefte hebben een gesprek aan te gaan, dan kan men 

te allen tijde contact met opnemen met Nienke. Dit kan via de email: VCP@sprekken.nl 
 

Het bestuur hoopt met de aanstelling van een VCP een faciliteit aan al haar leden te hebben aangeboden, 
waarbij zij in vertrouwen zaken omtrent (seksuele) intimidatie en ongewenst gedrag kunnen melden, zodat 

er op basis van gedane meldingen (preventieve) maatregelen getroffen kunnen worden, teneinde een veilig 
sportklimaat te kunnen waarborgen. 

 

Naast de functie van Vertrouwens Contact Persoon, bestaat er ook een Vertrouwenspersoon. Deze is 
aangesteld door NOC*NSF en heeft een overkoepelende functie en kan hulp en ondersteuning bieden aan 

de Vertrouwens Contact Persoon, maar kan ook ingeschakeld worden door het slachtoffer, de beschul-
digde of het bestuur. 

 

Vertrouwenspersoon  
Iedereen die lid is van een sportvereniging in Nederland kan gratis een beroep op hen doen. Er zijn vertrou-

wenspersonen voor slachtoffers van seksuele intimidatie, maar er zijn ook vertrouwenspersonen voor be-
schuldigden. Daarnaast zijn er adviseurs voor mensen die zelf geen slachtoffer zijn, maar te maken krijgen 

met een vermoeden, melding of klacht (zoals een bestuurder of een vertrouwenscontactpersoon). De ver-
trouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. 

Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De vertrouwenspersoon kan 

je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan 
ook.  

 
Wanneer je niet weet wie je Vertrouwenscontactpersoon is, of wanneer je niet met je Vertrouwenscontact-

persoon bij de sportverenging wil spreken of wanneer het om een ernstige melding van grensoverschrijdend 

gedrag is het mogelijk om via het Vertrouwenspunt in contact te komen met een vertrouwenspersoon van 
NOC*NSF.  

mailto:VCP@sprekken.nl


Zeker bij ernstige gevallen of als je persoonlijke begeleiding wilt, dan adviseren we via het Vertrouwens-

punt Sport contact op te nemen met een vertrouwenspersoon of adviseur. Neem je contact op met een 

vertrouwenscontactpersoon van je vereniging of van je bond, dan kan deze je ook doorverwijzen naar het 
Vertrouwenspunt Sport, of daar zelf naar toe bellen om advies te krijgen.  

 
In contact komen met een vertrouwenspersoon?  

Bij het NOC*NSF Vertrouwenspunt Sport (0900 - 2025590, € 0,10 per minuut). Het Vertrouwenspunt Sport 

is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op 
zondag is er geen bereikbaarheid. Of ga naar www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport voor alle informa-

tie.  
 

Vertrouwenspersonen voor slachtoffers (en ouders van slachtoffers)  

Voor slachtoffers van seksuele intimidatie zijn er speciale vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen 
(zowel mannen als vrouwen) zijn onafhankelijk, kennen de sportwereld en zijn opgeleid om dit vertrouwens-

werk te doen.  
 

Wat doet de vertrouwenspersoon voor slachtoffers?  
Hij of zij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informa-

tie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De vertrouwenspersoon kan je 

helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.  
 

Vertrouwenspersonen voor beschuldigden  
Er zijn vertrouwenspersonen voor beschuldigden. Zij zijn er voor mensen die daadwerkelijk van seksuele inti-

midatie worden beschuldigd. Maar bij hen kunnen ook mensen terecht die zich afvragen of ze misschien de 

grens van het toelaatbare overschrijden. Iedereen die behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek over dit 
onderwerp, of ondersteuning wil bij de behandeling van een klacht die tegen hem/haar is ingediend, kan 

gratis een beroep op hen doen.  
 

Wat doet de vertrouwenspersoon voor beschuldigende?  
De vertrouwenspersonen zijn geen advocaten voor beschuldigden. Ook spelen zij niet de rol van politie-

agent, rechter of therapeut. Ze bieden wel een luisterend oor en zoeken samen met jou naar oplossingen. 

Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersonen kunnen beschuldigden ook 
ondersteunen bij gesprekken naar aanleiding van een klacht.  
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