
Waarom een VCP? 

Elke sporter, trainer en/of coach kan te maken krijgen met vormen van grensoverschrijdend 

gedrag. Dit kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van 

bent, maar het ziet gebeuren.  

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is een eerste aanspreekpunt binnen de vereniging 

waar leden de mogelijkheid krijgen om in vertrouwen te praten over grensoverschrijdend 

gedrag. Dat kan gaan over bijvoorbeeld pesten, (seksuele) intimidatie, agressie of 

discriminatie. Een VCP is laagdrempelig, goed te benaderen en geen onderdeel van het 

bestuur. 

De VCP heeft een training gehad en is op de hoogte van zijn/haar positie wanneer er sprake 

is van ongewenst gedrag. De VCP weet hoe iemand opgevangen wordt die iets komt 

melden of vragen  en weet wat de mogelijkheden zijn om hulp te krijgen voor zowel 

slachtoffer als beschuldigde. De VCP kent de hulplijnen bij de bond en NOC*NSF en heeft 

kennis van te volgen procedure bij een melding of klacht. 

Daarnaast helpt de VCP-er het bestuur met preventieve maatregelen om 

grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. VCP-ers hebben een dubbele taak: de weg 

wijzen wanneer er vragen zijn en meedenken over preventie binnen de club. 

VCP in CRM? 

Is er (al) een VCP-er binnen de club, zorg dan dat deze ook in CRM wordt geregistreerd. 

Wanneer de VCP-er in CRM staat, dan kunnen wij onze specifieke diensten verlenen: 

- Een nieuwsbrief VCP met de laatste ontwikkelingen vanuit de KNGU en NOC*NSF 

- Persoonlijke uitnodigingen voor intervisie-momenten en bijscholingen 

- Persoonlijke ondersteuning vanuit de KNGU bij vraagstukken en preventief beleid 

- Een kort lijntje tussen de VCP van de club en de VCP KNGU is zeer snel gelegd en 

nuttig in geval van meldingen van grensoverschrijdend gedrag 

Heb je nog geen VCP-er binnen je club? Zorg dan dat je iemand vindt die… 

Beschikt over sterke communicatievaardigheden:  

- Goed kan luisteren en observeren 

- Kan waarnemingen, feiten en interpretaties goed onderscheiden.  

- Durft en kan signalen op een zorgzame wijze bespreken met de betrokkenen.   

- Kan gesprekken structureren.  

 

En heeft enkele belangrijke persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden, zoals:  

- Inlevingsvermogen.  

- Kan omgaan met vertrouwelijkheid en weerstanden.  

- Kan omgaan met emoties van zichzelf, de melder en andere betrokkenen.  

- Zich niet onder druk laten zetten om, wat in vertrouwen is verteld, door te zeggen.  

- Straalt rust, draagkracht en bedachtzaamheid uit. 

 

VCP scholing 

Nog geen VCP-scholing gehad, kijk dan naar deze site voor het reguliere aanbod van VCP-

scholingen door NOC*NSF https://sportopleidingen.nl/ . Ook is er de mogelijkheid om te kijken 

of de VCP scholing ook aangeboden wordt op initiatief van de gemeente. 

 

https://sportopleidingen.nl/

