
Checklist beleid en communicatie
High 5 voor een veilige sportcultuur

Geef bij elke stelling aan of deze wel of niet klopt voor jouw vereniging.
[De cijfers in de tabel (0 en 1) geven aan welke score dit antwoord moet krijgen]

Zie uitslag op volgende pagina.

Klopt Klopt niet N.v.t.

Deze checklist geeft inzicht in de sterke en zwakke punten van het beleid en de 

communicatie over grensoverschrijdend gedrag en de cultuur binnen jouw vereniging. 

Door de stellingen voor te leggen aan verschillende mensen binnen jouw vereniging 

(sporters, ouders, sportbegeleiders) kun je nagaan hoe de situatie door iedereen wordt 

ingeschat. Zo kom je er achter wat je kunt ondernemen op het gebied van preventie. 

6. Onze vereniging heeft omgangsregels opgesteld voor sporters, ouders 

 en begeleiders.

8. Sporters, ouders en begeleiders weten aan welke omgangsregels zij zich  

 hebben te houden.

10. Begeleiders krijgen scholing rondom het voorkomen van grensoverschrijdend  

 gedrag.

12. Het is voor iedereen binnen onze vereniging helder wat te doen bij een incident 

 rond grensoverschrijdend gedrag.

3. Het beleid is opgenomen in onze reglementen en statuten.

2. Sporters, ouders en begeleiders zijn bekend met dit beleid.

4. Er is een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld.

5. Sporters, ouders en begeleiders weten wie de VCP is.

1. Er is actief beleid tegen grensoverschrijdend gedrag op onze vereniging.

7. Ons bestuur wijst nieuwe sporters, ouders en begeleiders actief op de 

 omgangsregels.

9. Er zijn duidelijke procedures bij de aanstelling van vrijwilligers, zoals aanvraag  

 van Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en navragen van referenties.

11. Er bestaat een meldprotocol als er een incident plaatsvindt rond  

 grensoverschrijdend gedrag.
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Uitslag
1 of meer punten gescoord op vraag 1,3,4,6,9,10 en 11?

Er is binnen jouw vereniging nog ruimte voor extra preventieve beleidsmaatregelen. Hieronder verwijzen we door naar meer informatie 

over elke maatregel:

• Visie en doelen opstellen

• VCP aanstellen

• Omgangsregels opstellen

• Vrijwilligers aanstellen/VOG

• Begeleiders bijscholen 

• Beleid opnemen in reglementen en statuten

• Handelen bij een incident 

Geen punten gescoord op vraag 1,3,4,6,9,10 en 11?

Jullie preventiebeleid is goed ingericht. Ga zo door!

1 of meer punten gescoord op vraag 2,5,7,8 en 12?

Het succes van een goed preventiebeleid valt of staat met de bekendheid ervan. Daar is nog wat te winnen voor jullie vereniging. Wij 

hebben een aantal tips op een rij gezet om het beleid beter bekend te maken.

Geen punten gescoord op vraag 2,5,7,8 en 12?

Het preventiebeleid rondom grensoverschrijdend gedrag is goed bekend binnen jullie vereniging. Blijf vooral zo doorgaan!

https://centrumveiligesport.nl/stappenplan/stap-1-hoe-maken-we-onze-sportvereniging-veilig
https://centrumveiligesport.nl/stappenplan/stap-1-hoe-maken-we-onze-sportvereniging-veilig
https://centrumveiligesport.nl/stappenplan/stap-4-wat-spreek-je-af
https://centrumveiligesport.nl/stappenplan/stap-4-wat-spreek-je-af
https://centrumveiligesport.nl/stappenplan/stap-5-hoe-hou-je-elkaar-scherp
https://centrumveiligesport.nl/media/1076/12-pr-tips-voor-je-beleid-en-vertrouwenscontactpersoon.pdf
https://centrumveiligesport.nl/over-cvsn/waar-kun-je-terecht



