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BELEID ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN TWC DE CONTENTE SAMENVATTING  

 
 
1. Inleiding 
 
Als TWC De Contente als vereniging een goed sociaal beleid wil voeren, dient o.a. aandacht te 
worden besteed aan de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de leden, medewerkers en 
vrijwilligers. Een onderdeel daarvan is het voorkómen van seksuele intimidatie en ander ongewenst 
gedrag, bijv. agressie, geweld, discriminatie en pesten. Dit vereist uiteraard een gezamenlijke 
inspanning waarbij iedereen binnen TWC De Contente zijn eigen verantwoordelijkheden heeft. Het 
bestuur is primair verantwoordelijk voor gezonde sport-, omgangs- en werkrelaties. Ieder lid en 
vrijwilliger is medeverantwoordelijk.  
Daarnaast hoort er zorg te zijn voor voldoende sociaal-emotionele ondersteuning.  
Voor iedereen die bij TWC De Contente betrokken is, is het van belang problemen met betrekking tot 
seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag bespreekbaar te kunnen maken binnen de 
vereniging en het gevoel te hebben er niet alleen voor te staan. Dit geldt ook voor een eventuele 
veroorzaker/aangeklaagde. 
 
Preventie van ongewenst gedrag is onderdeel van het vrijwilligersbeleid bij TWC De Contente. Het 
informeren van trainers en andere vrijwilligers over seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag is 
een belangrijk preventiemiddel.  
Het bestuur van TWC De Contente wil beleid voeren dat gericht is op preventie en beoogt met het 
opstellen van deze beleidsnotitie te komen tot de volgende beleidsvoornemens/ aanbevelingen: 
 

⋅ het opstellen van een gedragscode seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag; 

⋅ het informeren van alle trainers en begeleiders over bovengenoemde gedragscode t.a.v. sexuele 
intimidatie en ander ongewenst gedrag; 

⋅ het in overlegsituaties tussen verantwoordelijk bestuurslid en trainer aan de orde stellen van dit 
thema;  

⋅ steekproefsgewijs ook bij leden vragen naar mogelijke incidenten; 

⋅ het aanstellen van twee vertrouwenscontactpersonen m/v. 
 
2. Uitgangspunt 
 
Teneinde het verenigingsdoel (zie statuten en beleidsplan van TWC De Contente) zo optimaal 
mogelijk te kunnen bereiken, moet iedere sporter en begeleider bij TWC De Contente in een gezonde 
en veilige omgeving kunnen sporten en training kunnen geven. Er wordt gestreefd naar een gezonde- 
en veilige inrichting van de  sportomgeving. Gedrag en taalgebruik dat als ongewenst of intimiderend 
wordt ervaren is niet toegestaan. Seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag zorgt ervoor dat de 
sportomgeving als onveilig wordt ervaren.  
 
Mocht een jeugdlid (jongere tot 16 jaar) binnen TWC De Contente geconfronteerd worden met 
ongewenst gedrag, dan kan hij/zij en/of ouders en/of voogd dit melden bij een van de jeugdbegeleiders, 
een van de bestuursleden of een van de vertrouwenscontactpersonen. Dan zal in eerste instantie en in 
overleg worden geprobeerd het informele traject te volgen en e.e.a. intern op te lossen.  
 
Wanneer een klacht gegrond blijkt te zijn, kan het bestuur van De Contente de aangeklaagde persoon 
een sanctie opleggen. De zwaarte van de sanctie wordt van geval tot geval bepaald en zal afhankelijk 
zijn van de ernst van de voorvallen.  
De volgende sancties kunnen o.a. worden opgelegd:  

⋅ mondelinge waarschuwing,  

⋅ schriftelijke waarschuwing,  

⋅ schorsing voor bepaalde tijd,  

⋅ royement.  
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De maatregel die wordt gekozen, is er mede op gericht dat de persoon die de klacht meldt de 
activiteiten binnen de vereniging op een gezonde, veilige en prettige manier kan voortzetten. 
 
Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid om de klacht af te handelen bij het bestuur.  
 
Intentie verklaring 
Het beleid van het bestuur van TWC De Contente  is gericht op het tot stand brengen en onderhouden 
van een verenigingssfeer, ontdaan van alle vormen van ongewenst gedrag. Het bestuur stelt twee 
vertrouwenscontactpersonen aan, die zorg dragen voor de eerste opvang en begeleiding van een 
klager. Zij geven voorlichting en verwijzen zo nodig door naar een vertrouwenspersoon van het 
NOC*NSF. Om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen wordt een beklaagde direct 
doorverwezen naar de vertrouwenspersonen voor beklaagden van het NOC*NSF. 
Tegen ieder lid, medewerker of vrijwilliger die zich schuldig maakt aan seksuele intimidatie of ander 
ongewenst gedrag zullen disciplinaire maatregelen worden genomen. De vereniging stelt alle leden en 
vrijwilligers in kennis van de gedragscode (zie bijlage II).  
 
3.  Begripsbepalingen 
 
Zie voor de begripsbepalingen ‘Beleid ongewenste omgangsvormen TWC De Contente’, bijlage bij het 
beleidsplan 2010-2015.  
 
4. Trajecten (protocol)  
 
De te onderscheiden trajecten zijn het informele en het formele traject: 
 
A.  Het informele traject:  
 
Degene die slachtoffer is geworden van ongewenst gedrag kan diverse wegen bewandelen nl.: 

⋅ Probeer onderling een oplossing te zoeken. Probeer onderlinge problemen in eerste instantie 
op te lossen in overleg tussen klager en aangeklaagde. Het komt vaak voor dat iemand niet beseft 
dat zijn gedrag als ongewenst ervaren wordt. Als diegene rechtstreeks op zijn gedrag wordt 
aangesproken, is dat vaak al voldoende om aan het ongewenste gedrag een einde te maken. 

⋅ Contact met trainer en/of begeleider of bestuur. Neem contact op met een trainer of een 
bestuurslid. Praat er in ieder geval over, bij voorkeur op korte termijn, om te voorkomen dat het 
erger wordt. De voorzitter van het bestuur is de portefeuillehouder voor zaken die seksuele 
intimidatie en ander ongewenste omgangsvormen betreffen. 

⋅ Contact met een vertrouwenscontactpersoon. Op elk moment kan een ieder contact opnemen 
met een vertrouwenscontactpersoon. Deze lost een probleem niet op, maar is er in de eerste 
plaats om de melder op te vangen, te adviseren, te begeleiden en te ondersteunen. De 
vertrouwenscontactpersoon zet geen stappen die in strijd zijn met de wens van de klager. De 
vertrouwenscontactpersoon houdt daarbij alleen rekening met de belangen van de melder, geeft 
voorlichting over de mogelijk te nemen stappen en verwijst zonodig door naar een 
vertrouwenspersoon van de NOC*NSF. 

⋅ Contact met een vertrouwenspersoon van de NOC*NSF Vertrouwenspoule. 
De vertrouwenspersoon doet niets zonder toestemming en medeweten van de melder en is 
gehouden aan geheimhouding. Na de eerste opvang van de melder kan de vertrouwenspersoon: 

ο samen met de melder analyseren wat er precies aan de hand is, wat deze al ondernomen 
heeft en wat er verder nog te doen valt; 

ο zoeken naar een informele oplossing bijvoorbeeld via bemiddeling; 

ο adviseren over het indienen van een formele klacht; 

ο het slachtoffer begeleiden in deze fasen; 

ο eventueel verwijzen naar professionele hulpverlening; 

ο nazorg geven 
 
Ook als langs informele weg een bevredigende oplossing is gevonden, behoudt de melder het recht 
alsnog een officiële klacht in te dienen. 
Als het ervaren ongewenste gedrag niet in de informele sfeer kan worden opgelost, kan de melder 
kiezen voor het formele traject. Dit houdt in dat hij een klacht indient bij de klachtencommissie van 
NOC/NSF, waarna de klachtenregeling in werking treedt. De keuze om al dan niet een klacht in te 
dienen, ligt bij de melder. 
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Degene die door de melder wordt aangemerkt als veroorzaker van seksuele intimidatie of ander 
ongewenst gedrag kan contact opnemen met een speciale vertrouwenspersoon voor beschuldigden 
van het NOC*NSF.  
 
B.  Het formele traject:  
 
Een klacht kan schriftelijk worden ingediend bij het bestuur van TWC De Contente. Het bestuur kan 
een klacht intern afhandelen of doorsturen naar de NOC*NSF.  Een klager kan zijn klacht ook 
rechtstreeks bij de NOC*NSF indienen. 
Indien de klacht al dan niet rechtstreeks bij de NOC*NSF wordt ingediend zal deze worden behandeld 
via de tuchtrechtspraak van de NOC*NSF. De NOC*NSF heeft zich voor de behandeling van 
tuchtzaken aangesloten bij de Stichting Sportrechtspraak en kan de behandeling van de klacht 
opdragen aan die Stichting. 
 
Het behandelen van een klacht dient onafhankelijk en onpartijdig te geschieden. Alleen op die manier 
kan men tot een geloofwaardig oordeel komen over de klacht. De procedure mag geen belemmering 
ondervinden vanwege binding met betrokken partijen en TWC De Contente. Het is de 
verantwoordelijkheid van de NOC*NSF ervoor te zorgen dat de klachten worden behandeld door 
personen die de daarvoor vereiste deskundigheid hebben. 
  
Een klacht bevat in ieder geval: 

⋅ de omschrijving van het als ongewenst ervaren gedrag 

⋅ de naam en ondertekening van de klager 

⋅ de naam/namen van de aangeklaagde(n) 

⋅ het tijdsvak waarin het ongewenste gedrag is voorgekomen 
 
5. Benoeming van vertrouwenscontactpersonen 

 
Bij TWC De Contente zijn door het bestuur twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Deze 
vertrouwenscontactpersonen zijn lid van TWC De Contente en genieten het vertrouwen van bestuur 
en leden. Indien nodig en gewenst zullen de vertrouwenscontactpersonen scholing op dit gebied 
kunnen krijgen bij o.a. NOC*NSF. 
 
6. Verantwoording en verslaglegging 
 
Na afloop van elk verenigingsjaar evalueert het bestuur met de vertrouwenscontactpersonen het 
beleid tegen seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen. Het initiatief hiertoe ligt bij 
de portefeuillehouder. 
 
Voor de bijlagen verwijzen wij naar de onderliggende documenten:  
Bijlage I: Functieprofiel vertrouwenscontactpersoon (VCP) 
Bijlage II: Gedragscode 
Bijlage III: Meldingsformulier ongewenst gedrag 
 

 


