
 
 
Onderdelen van aanname- en vervolgbeleid vrijwilligers & trainers/coaches 

Als vereniging wil je dat iedereen, met name minderjarigen en kwetsbare groepen, 
veilig kan sporten bij jouw vereniging. Om de kans op grensoverschrijdend gedrag te 
verminderen, ontwikkel je beleid aan de hand waarvan je nieuwe vrijwilligers & 
trainers/coaches aantrekt. Dit beleid bestaat uit de volgende onderdelen. 

 

Kennismakingsgesprek 

Voer een kennismakingsgesprek met nieuwe vrijwilligers & trainers/coaches. In het 
gesprek bespreek je de taken, verwachtingen, beschikbaarheid en andere 
praktische zaken. Vraag ook naar eerdere werkervaring en referenties. 

 

Referenties checken 

Zorg dat je referenties van nieuwe vrijwilligers & trainers/coaches checkt. Vraag waar 
de vrijwilliger & trainer/coach eerder heeft gewerkt en vraag om contactgegevens 
van een referent. Laat de vrijwilliger & trainer/coach ook weten dat je contact 
opneemt met de referent. 

 

VOG 

Vraag voor alle vrijwilligers & trainers/coaches die met kinderen en kwetsbare 
groepen werken om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dit geeft de 
vereniging meer zekerheid over het verleden van de mensen en vermindert de kans 
dat iemand, die eerder via het strafrecht is veroordeeld, een daaraan gerelateerde 
functie binnen jouw vereniging kan uitoefenen. Veel verenigingen kunnen gebruik 
maken van een regeling om een gratis VOG voor vrijwilligers & trainers/coaches aan 
te vragen. Kijk voor meer informatie over deze regeling én instructies op 
www.gratisvog.nl. 
Zorg ervoor dat je elke 3-5 jaar opnieuw een VOG aanvraagt voor je vrijwilligers & 
trainers/coaches. 
 

VOT 

Vrijwilligers & trainers/coaches die geen lid zijn van jouw vereniging maar wel 
werkzaamheden voor de club verrichten, bijvoorbeeld tijdens onderlinge 
wedstrijden, kun je een Verklaring Onderwerping Tuchtrecht (VOT) laten 
ondertekenen. Door deze VOT te ondertekenen, vallen deze vrijwilligers & 
trainers/coaches, net als leden, onder het tuchtrecht. Ze conformeren zich aan de 
statuten, het huishoudelijk reglement en besluiten van jouw vereniging en de KNGU 
alsmede aan de statuten, reglementen en besluiten van het Instituut 
Sportrechtspraak. Een VOT vind je hier. 

 

 

http://www.gratisvog.nl/
https://centrumveiligesport.nl/media/1085/veilige-sportcultuur-verklaring-onderwerping-tuchtrecht-voorbeeld.docx


 
 
 
 
 
 
 
 

Register met ontuchtplegers 
 
Op het register met tuchtuitspraken staan mensen die via het tuchtrecht zijn 
veroordeeld voor het plegen van seksuele intimidatie. Check of (nieuwe en 
bestaande) vrijwilligers & trainers/coaches op deze lijst staan. Dit doe je door een 
verzoek bij de VCP van de KNGU in te dienen. Meer informatie over het register met 
tuchtuitspraken vind je hier. Elk jaar kun je sowieso een controle-check invoeren voor 
al je vrijwilligers & trainers/coaches. 
 

Evalueer 

Voer regelmatig evaluatiegesprekken met vrijwilligers & trainers/coaches. 
Bespreek daarin hoe de vrijwilliger & trainer/coach vindt dat het gaat maar ook 
jouw beeld daarvan. Tijdens dit gesprek kun je ook de wensen en verwachtingen 
van de vrijwilliger & trainer/coach aan bod laten komen. 

https://dutchgymnastics.nl/kngu/veilig-sporten/vertrouwenscontactpersoon
https://centrumveiligesport.nl/doelgroepen/bestuurders-en-begeleiders/seksuele-intimidatie-en-misbruik/register-met-ontuchtplegers
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