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Protocol Seksuele Intimidatie voor vv Beek Vooruit 
 
Dit protocol beschrijft hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoeden van) 
seksueel grensoverschrijdend gedrag en hoe en bij wie deze gemeld moeten worden. Tevens 
voorziet dit protocol in achtergrondinformatie over dit onderwerp. 
 
VV Beek Vooruit wil haar (jeugd)spelers/leden een omgeving bieden, waarin zij zich op een prettige, 
positieve en veilige wijze kunnen ontwikkelen. Seksueel grensoverschrijdend gedrag verstoort dat 
en helaas kan dat overal gebeuren. Het is belangrijk om een duidelijk en helder beleid te hebben 
waar alle betrokkenen op kunnen terugvallen in voorkomende gevallen. Hiervoor is het protocol 
ontwikkeld. 
 
In dit protocol is vastgelegd op welke wijze vv Beek Vooruit om gaat met (vermoeden van) seksueel 
grensoverschrijdend gedrag van kinderen en ouderen (vrijwilligers, ouders, begeleiders, bestuur) 
en biedt alle betrokkenen duidelijkheid over de gevolgen, de ernst en ook specifieke aanpak van dit 
ongewenste gedrag. 
 
Bij de start van het voetbalseizoen zal dit protocol besproken worden met trainers/leiders en 
andere vrijwilligers die werken met kinderen. 
 
Naast dit protocol zijn er ook de vertrouwenscontactpersonen (VCP) die men kan benaderen over 
dit onderwerp. De vertrouwenspersonen binnen de vereniging zijn:  

• Nicole Bagchus-Tetteroo 06-11161407 
• Sander Weijmer 06-27885132 

Zij zijn tevens bereikbaar via het e-mailadres: VCP@beekvooruit.nl 
 
Meldingen van (vermoeden van) seksueel grensoverschrijdend gedrag 
Voor veel betrokkenen is het een hele stap om tot melding van (vermoeden van) seksueel 
grensoverschrijdend gedrag over te gaan. Heb ik het goed gezien? Wat als ik het fout heb? Wat richt 
ik aan? Juist daarom is het belangrijk dat je je vermoedens meldt en voorlegt aan anderen. Dan 
kunnen zorgvuldige en objectieve afwegingen worden gemaakt en kan het seksueel 
grensoverschrijdende gedrag worden gestopt. 
LET WEL: een melding is geen beschuldiging! Na een melding wordt eerst zorgvuldig en objectief 
onderzocht wat er aan de hand is. Er is oog voor zowel de privacy en de belangen van het 
vermoedelijke slachtoffer als van de vermoedelijke pleger.  
 
Wat is grensoverschrijdend gedrag in de sport? 
Bij Grensoverschrijdend gedrag in de sport gaat het om elke vorm van gedrag of toenadering, in 
verbale, non-verbale of fysieke zin, die door de persoon, die het ondergaat als gedwongen 
en/of ongewenst wordt ervaren 
Hierbij hebben we het over: 
• (Seksuele) intimidatie 
• Discriminatie 
• Pesten en uitsluiting 
• Agressie en geweld 
 
Wat verstaan we onder seksuele intimidatie? 
Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-
verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als 
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ongewenst of gedwongen wordt ervaren. 
Seksuele intimidatie kan voorkomen tussen sporters onderling, tussen kader onderling en tussen 
sporters en kader. Het is een breed begrip. Dubbelzinnige grapjes, onverwachte aanrakingen, het 
maken van filmpjes in de kleedkamers of de aanwezigheid van pin-ups op de accomodatie kunnen 
als intimiderend worden ervaren. Ook ondubbelzinnige, strafbare vormen van seksueel misbruik, 
zoals aanranding en verkrachting, vallen onder seksuele intimidatie. Dergelijke vormen van 
seksuele intimidatie beginnen vaak met ‘onschuldige’ vormen van intimidatie. 
 
Machtsverschillen 
Seksuele intimidatie komt het meest voor in relaties waarbij sprake is van een machtsverschil. Dat 
machtsverschil kan te maken hebben met leeftijd (volwassene tegenover kind), positie (trainer 
tegenover sporter) of getal (groep tegenover eenling). 
 
De verantwoordelijkheid van de begeleider1 
Naast een sportieve taak heeft de begeleider ook een (weliswaar gedeelde) opvoedkundige 
opdracht. De begeleider is medeverantwoordelijk voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn 
van de (jonge) spelers en voor hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. Daarbij moet de begeleider 
zelf de persoonlijke grenzen van de speler respecteren en de grenzen van professioneel gedrag niet 
overschrijden. Ook moet een begeleider de speler ondersteunen in het zelf stellen van grenzen naar 
anderen toe. 
 
Hoe te handelen bij (vermoeden van) seksuele intimidatie? 
Een ieder die seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft ervaren, vermoedt of er over hoort of ziet 
is verplicht dit te melden. Het eerste contact daarvoor binnen de vereniging is de 
vertrouwenscontactpersoon (VCP). 
 
De VCP dient in eerste instantie als klankbord, waarbij klachten en/of problemen onafhankelijk en 
op vertrouwelijk wijze kunnen worden besproken. Aan het einde van dit gesprek worden de 
mogelijke vervolgstappen besproken: is het probleem oplosbaar binnen de vereniging of moet er 
worden doorverwezen naar een andere instantie? De vertrouwenscontactpersoon ondersteunt je bij 
deze stappen. 
 
In geval van (vermoeden van) seksuele intimidatie zal het voorval door de VCP worden 
gerapporteerd aan het bestuur, zodat het bestuur de nodige stappen kan ondernemen; er is dus in 
dit geval geen plicht tot geheimhouding. 
 
Na een melding kan het nodig zijn dat het bestuur (voorlopige) maatregelen moet treffen t.a.v. de 
vermoedelijke pleger en het vermoedelijke slachtoffer. 
Bij strafbaar grensoverschrijdend gedrag van seksuele aard zal dat niet door iemand van de 
vereniging worden behandeld en zal de VCP altijd doorverwijzen naar de bevoegde instanties. Het 
slachtoffer zal zelf aangifte moeten doen bij de politie. Indien gewenst kan de VCP het slachtoffer 
daarbij vergezellen. 
 

 
1 Onder ‘begeleider’ wordt in deze gedragsregels verstaan: 
• sporttechnisch kader (trainers, coaches, leiders) 
• sportorganisatorisch en facilitair kader (leiders, begeleiders, wedstrijdfunctionarissen, 
onderhoudsmedewerkers enzovoort); 
• bestuurlijk kader. 
Ook andere betrokkenen, zoals meehelpende familieleden, dienen de regels na te leven. 



 

 3 

Meldplicht Seksuele Intimidatie en Meldcode Gensoverschrijdend Gedrag 
Vanaf januari 2020 is er meldplicht voor bestuurders én begeleiders in het tuchtrecht van het 
Instituut Sport Rechtspraak (ISR). Het gaat dan om een vermoeden van seksuele intimidatie of 
misbruik.  
 
In geval van melding van vermoeden van seksuele intimidatie bij de VCP zal hij/zij dit rapporteren 
aan het bestuur. Het bestuur neemt vervolgens contact op met de VCP bij de KNVB of met het 
Centrum Veilige Sport om het voorval te melden. 
 
Indien niet het slachtoffer maar de begeleider het voorval heeft gemeld, moet de VCP hem/haar 
erop wijzen dat de begeleider meldplicht heeft bij het bestuur. De begeleider kan ook het 
vermoeden van seksuele intimidatie rechtstreeks melden bij de KNVB of Centrum Veilige Sport, 
bijvoorbeeld als het over het bestuur gaat of als dat prettiger is voor de persoon. 
 
Het melden ontslaat de bestuurder er niet van een gedegen oplossing te zoeken voor het incident. 
De KNVB en/of Centrum Veilige Sport zijn er om iedere betrokkene bij het incident te ondersteunen. 
 
De VCP heeft verschoning in het tuchtrecht; de VCP heeft dus géén meldplicht zoals hier bedoelt. De 
VCP moet uiteraard wel als burger voldoen aan meldplicht zoals in het strafrecht uitgelegd.  
 

Melden: 
Begeleiders: melden bij bestuurder van de vereniging of VCP van de KNVB of Centrum Veilige Sport 
Bestuurders: melden bij VCP van de KNVB of Centrum Veilige Sport 
Iedereen: kan melden bij VCP-bond/Centrum Veilige Sport 

 


