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• Introductie

• Wat doet de VCP?

• Wat doet het bestuur?

• Meldplicht seksuele intimidatie

• Casus behandelen

WAT WE GAAN DOEN



INTRODUCTIE

• Vertrouwenscontactpersoon bij KNVB en KNGU

• Trainer voor NOC*NSF (o.a. vcp training)

• Ondersteuning meldlijn Centrum Veilige Sport

• Extern adviseur gemeente Amsterdam



WAT DOET DE VCP?

• Eerste opvang

o Afspreken op geschikte locatie

o Introductietekst

o Ervaring, verwachting en wens helder krijgen

• Vervolgstappen bespreken

o Doorverwijzing?

o Intern aanhangig maken?

• Rapporteren aan bestuur

o Evt. anoniem

o VCP maakt verslag, melder geeft akkoord

o Dossier afgerond?  VCP verwijdert alles

Preventiebeleid maken

(samen met het bestuur)

Signalen behandelen:

De vcp doet dus niet aan waarheidsvinding. Wel 

kan de vcp het bestuur op proces adviseren.



WAT DOET HET BESTUUR?

• Meld- en klachtenprocedure opstellen (evt samen met de vcp)

• Aanspreekpunt voor GOG meldingen en preventie

• Signalen, klachten en meldingen serieus nemen

• Beslissen en communiceren over vervolgstappen melding

• Bewaren verslagformulier (AVG proof)

Eventueel:

• Melding onderzoeken en oordeel vellen

• Ordemaatregel opleggen

• Aan tuchtrechtspraak meewerken

• Aan strafrechtelijk proces meewerken

• Contact politie

• Communicatie richting leden 

Een melding onderzoeken

1. Beslis welke 2 bestuursleden de 

zaak onderzoeken.

2. Bestuursleden gaan in gesprek 

met slachtoffer en maken 

verslag.

3. Bestuursleden gaan in gesprek 

met beschuldigde en maken 

verslag.

4. Beide verslagen worden in 

bestuursvergadering besproken. 

Bestuur neemt besluit.

5. Bestuur informeert slachtoffer 

en beschuldigde over besluit.



MELDPLICHT SEKSUELE INTIMIDATIE

Bij vermoedens van seksuele intimidatie:

• Begeleider meldt bij bestuur.

• Bestuur meldt bij VCP van de bond of het Centrum Veilige Sport. 

In overleg wordt bepaald of de melding naar de 

tuchtcommissie (meestal Instituut Sport 

Rechtspraak) gaat.

Let op! De VCP heeft geen meldplicht! 

Kijk hier voor meer info over de meldplicht SI.

http://www.centrumveiligesport.nl/
http://www.isr.nl/
https://centrumveiligesport.nl/grensoverschrijdend-gedrag/seksuele-intimidatie-en-misbruik


Maaike Pekelharing

www.veiligersporten.nl

maaike@veiligersporten.nl

http://www.veiligersporten.nl/

