Preventief beleid bij AV Startbaan
Met een aantal acties kunnen wij onze organisatie een stuk veiliger maken voor minderjarigen en/of
mensen met een verstandelijke beperking.
Gedragsregels
Het is belangrijk dat wij als organisatie gedragsregels heeft. NOC*NSF heeft samen met haar leden
(de sportbonden) gedragsregels voor begeleiders opgesteld. De gedragsregels zijn bedoeld om
ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te verkleinen. Daarnaast fungeren ze als
toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Alle sportbonden,
aangesloten bij NOC*NSF, hebben deze gedragsregels overgenomen in hun tuchtrecht. Het is
belangrijk dat uw begeleiders op de hoogte zijn van deze gedragsregels. En wij moeten als organisatie
regelen dat onze begeleiders / trainers ook onder deze gedragsregels (en het tuchtrecht) vallen.
Aannamebeleid
Een pleger van seksueel misbruik herken je niet aan het uiterlijk. Vaak zijn het aardige en populaire
mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken. Bekend is dat ze situaties opzoeken
waarin ze makkelijk in contact komen met kwetsbaren zoals minderjarigen en mensen met een
verstandelijke beperking. Daarbij maken ze gebruik van het vertrouwen van een organisatie. Een goed
aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het hebben van aannamebeleid zullen
mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen onze sportvereniging een
functie te vervullen. Daarom is het raadzaam om één of meerdere van onderstaande stappen te
doorlopen met nieuwe vrijwilligers:
 Houd een kennismakingsgesprek;
 Check referenties; bel de club waar de vrijwilliger vandaan komt;
 Laat een VOG aanvragen en herhaal dat elke 3-5 jaar;
 Maak de begeleider lid van de bond en als dat niet kan, laat de begeleider een VOT (Verklaring
onderwerping Tuchtrecht) tekenen. Daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de bond
en is hij daarvan op de hoogte;
 Maak de begeleider bekend met de gedragsregels (zie hierboven).
Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor iedereen die te maken heeft met
grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP
is er voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc. De
VCP kan het thema in de organisatie bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten.
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De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie
waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het
gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij
een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed
gedrag.
Een (VOG) is één van de maatregelen die wij als sportvereniging nemen om de kans op seksuele
intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe)
trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de
fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging een VOG
te verlangen van iedereen van 18 jaar en ouder die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen,
mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de
veiligheid van je leden serieus neemt.
Aanvragen van de VOG
Procedure
Met uw aanmelding machtigt u het contactpunt waar u onder valt om uw organisatie op te geven voor
de Regeling Gratis VOG bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. De procedure is als volgt:
1. U meldt uw organisatie aan
2. Het contactpunt kijkt of uw aanmelding goed is
Mocht er informatie ontbreken of mocht de gegeven informatie vragen oproepen, dan krijgt u een
verzoek voor aanvullende informatie.
3. Het ministerie van Veiligheid en Jusititie besluit uw aanmelding goed of af te keuren
Het ministerie heeft hiervoor in principe 8 weken de tijd, maar probeert uw aanmelding zo snel
mogelijk te verwerken, zodat uw vrijwilligers snel een gratis VOG kunnen aanvragen.
4. U krijgt een melding
U krijgt óf een melding via e-mail dat u voorlopig bent toegelaten en dat uw vrijwilligers gratis een
VOG kunnen aanvragen óf u ontvangt een schriftelijk afwijzingsbesluit van het ministerie. Dit besluit
wordt gestuurd naar het adres dat geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel. Laat uw emailadres bij aanmelding achter om bericht te krijgen dat uw vrijwilligersorganisatie in aanmerking
komt voor de Regeling Gratis VOG. Krijgt u een afwijzingsbesluit van het ministerie en denkt u dat dit
besluit ongegrond is, dan kunt u informatie vragen aan het contactpunt. Indien gewenst kunt u
bezwaar maken bij het ministerie van veiligheid en Justitie. In het afwijzingsbesluit staat hoe u dit moet
doen.
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5. Bij goedkeuring gaat u aan de slag!
Wanneer uw organisatie een e-mail heeft ontvangen dat u voorlopig bent toegelaten tot de regeling,
kunt u gratis VOG’s voor uw vrijwilligers klaarzetten. U moet minimaal één van de screeningsprofielen
84 en 85 (Belast zijn met zorg voor minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking)
aanvinken. U kunt ook extra profielen aanvinken, bijvoorbeeld voor als een vrijwilliger een financiële
taak heeft.
6. Publicatie op de website
Uw organisatie is definitief tot de regeling toegelaten als uw organisatie samen met andere
organisaties via een verzamelbesluit van het ministerie is gepubliceerd op deze website. U hoeft deze
publicatie niet in de gaten te houden. Bij eventuele afwijzing krijgt u schriftelijk bericht van het
ministerie op het adres van uw organisatie dat geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel.
Om de VOG aan te vragen, doorloopt u onderstaande stappen.
Klaarzetten van de VOG voor uw vrijwilliger
Vervolgens vult u de volgende gegevens in voor de vrijwilliger; Volledige naam, e-mailadres en
geboortedatum. Vervolgens ontvangt de vrijwilliger een e-mail met een link naar het formulier.
De vrijwilliger voor wie de VOG aangevraagd wordt, rond de aanvraag af
De vrijwilliger kan met zijn of haar DigiD inloggen en vult de benodigde gegevens aan.
De aanvraag wordt beoordeelt en na goedkeuring, ontvangt de vrijwilliger de VOG per post en
overhandigt deze aan ons.
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