
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

Voorwaarden breder preventief beleid 

 

Om in aanmerking te komen voor de gratis VOG regeling, moet een sportorganisatie breder 

preventief beleid voeren binnen de organisatie. Dit beleid kan bestaan uit verschillende 

maatregelen, hieronder zijn de maatregelen beschreven die van belang zijn voor de regeling.  

 

NOC*NSF adviseert om een breed pakket van maatregelen te voeren. Om in aanmerking te 

komen voor de regeling gratis VOG volstaat het (vooralsnog) als uw organisatie minimaal één van 

onderstaande maatregelen uitvoert.  

 

Hieronder zijn de maatregelen uitgewerkt: 

 

1. De sportorganisatie hanteert de gedragsregels voor begeleiders, zoals de gedragsregels 

die NOC*NSF opgesteld heeft 

 

De gedragsregels zijn door NOC*NSF opgesteld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en 

trainer/begeleider te verkleinen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van 

begeleiders en sporters in concrete situaties. Alle sportbonden, aangesloten bij NOC*NSF, 

hebben deze gedragsregels overgenomen in hun tuchtrecht. Voor begeleiders is het belangrijk 

dat zij weten wat deze gedragsregels zijn en dat deze ook voor hen gelden. Sportorganisaties die 

niet aangesloten zijn bij een sportbond kunnen er ook voor kiezen om eigen gedragsregels op te 

stellen en deze door begeleiders laten ondertekenen. Maar de gedragsregels, opgesteld door 

NOC*NSF, kunnen ook van de website gehaald worden om deze te hanteren. 

Klik hier voor de gedragsregels opgesteld door NOC*NSF.   

 

2. De sportorganisatie heeft een aannamebeleid voor vrijwilligers 

 

Aannamebeleid voor vrijwilligers kan bestaan uit verschillende onderdelen waardoor de 

sportorganisatie een beeld krijgt van de vrijwilliger die een functie binnen de vereniging gaat 

vervullen. Je wilt natuurlijk dat de sporters binnen de sportorganisatie in veilige handen zijn. 

Daarom is het raadzaam om één of meerdere van onderstaande stappen te doorlopen met 

nieuwe vrijwilligers 

- Houd een kennismakingsgesprek 

- Check referenties (vereniging bellen waar de vrijwilliger vandaan komt) 

- Laat een VOG aanvragen (en herhaal dat elke 3-5 jaar) 

- Maak de begeleider lid van de bond en als dat niet kan, laat de trainer een VOT 

(Verklaring onderwerping Tuchtrecht) tekenen. Daarmee valt begeleider onder het 

tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte.   

- Maak de begeleider bekend met gedragsregels 

 

Door het hebben van aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder 

afgeschrikt worden om binnen uw sportorganisatie een functie te vervullen.  

 

 

 

 

 

 

http://nocnsf.nl/grensoverschrijdend-gedrag/gedragsregels-seksuele-intimidatie
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3. De sportorganisatie heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP) 

 

De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt binnen de sportorganisatie voor 

iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met 

iemand over wil praten. De vertrouwenscontactpersoon is voor iedereen binnen de organisatie; 

sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc. Daarnaast wordt van de 

vertrouwenscontactpersoon verwacht dat hij/zij bijdraagt aan het in het nemen van preventieve 

maatregelen. Laat de VCP bij voorkeur een training volgen (bij ASK/NOC*NSF). 

 

4. Andere maatregelen 

 

Natuurlijk is het ook mogelijk dat een organisatie andere maatregelen heeft genomen om 

grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.  

  

Om gebruik te maken van de regeling gratis VOG, dient een sportorganisatie zichzelf aan te 

melden op www.gratisvog.nl. Hier dient u te laten zien dat uw organisatie aan de voorwaarden 

voldoet, onder andere door een beschrijving van het breder preventief beleid dat u voert. Dit laat 

u zien door documenten te uploaden of een link naar uw website toe te voegen of een 

opmerking te plaatsen waaruit het beleid blijkt.  

 

http://www.gratisvog.nl/

