
Samen voor een

Veilig schaats- en skateklimaat

Verenigingen aan de slag!



Agenda

1. Samen voor een Veilig Schaats- en skateklimaat

a. Aanleiding 

b. Doelstellingen

c. Thema’s

2. Als vereniging aan de slag

a. Als vereniging

b. Als bestuurder

c. Als vertrouwenscontactpersoon

Vergaderafspraken:

Geluid op gedempt

Graag je vragen via de chat.

Wil je toch graag wat zeggen, steek dan je hand even op.

De sessie wordt opgenomen en de presentatie wordt verstuurd per mail.



Vooraf..

Graag in de chat:

1. Wie ben je? Graag je naam, functie en vereniging.

2. Is jouw vereniging al goed op weg voor een Veilig schaats- en skateklimaat? Of ga je nu beginnen?

3. Wat verwacht je vanavond aan informatie op te halen?



• Meer dan 1 op de 10 sporters heeft voor hun 18e te maken gekregen met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

• 1 op de 5 topsporters onder de 18 jaar heeft te maken gekregen met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

• Plegers zijn meestal medesporters, maar ook bekende volwassenen binnen de vereniging of begeleiders.

• 75% van de slachtoffers van Seksuele Intimidatie is jonger dan 16 jaar.

Bron: Commissie De Vries (2017)

Grensoverschrijdend gedrag komt overal voor.

Aanleiding Veilig schaats- en skateklimaat



Meerjarenambitie

De schaats- en inlineskatesport is voor iedereen, overal en een leven lang toegankelijk. In KNSB 
verband en bij KNSB verenigingen kan iedereen veilig en onbezorgd sporten.
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Doelstellingen Bondsbureau/landelijk 
(Bondsbureau, opleidingen, topsport(staff), KNSB Talent Teams)

De KNSB voert een actief beleid op gebied van veilig sportklimaat dat past binnen de huidige maatschappelijke context en 
voldoet aan geldende richtlijnen, zowel intern als extern.

• KNSB heeft de interne structuur en processen op orde en up-to-date.

− Interne procedures bij meldingen

− Standaard procedures VOG bondbureau en landelijk actieve trainers en begeleiders

− Werven en aanstellen van een 2de vertrouwenscontactpersoon (✓)

• Check op discipline niveau.

• KNSB reageert en handelt adequaat bij meldingen van grensoverschrijdend gedrag en op vragen.
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Doelstellingen verenigingen

De verenigingen van de KNSB voeren actief beleid op gebied van veilig sportklimaat of hebben hiertoe de eerste stap gezet.

• Alle actieve schaats- en skateverenigingen zijn zich bewust van nut en noodzaak van een veilige schaats- en skatecultuur.

• Alle deze verenigingen hebben het onderwerp “Samen voor een veilige Schaats- en skateklimaat” tenminste eenmaal op de 
bestuursvergadering aan de orde gesteld én gepland wanneer de vereniging start met (onderdelen van) het Stappenplan 
preventie sportclubs.

• Verenigingen borgen het Veilig schaats- en skateklimaat structureel in de organisatie en procedures van de vereniging, en 
handelen (pro)actief wanneer vereist.
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Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Binnen de vereniging is de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) het eerste aanspreekpunt voor iedereen die opmerkingen, 
vragen of signalen heeft over seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag. De VCP is een belangrijk en 
laagdrempelig aanspreekpunt binnen de vereniging. 

• Elke vereniging dient tenminste één (M/V) maar liefst twee (M+V) Vertrouwenscontactpersonen aan te stellen. 

• Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het aanstellen van de VCP’s. 

• Ook zorgt het bestuur voor de noodzakelijke training via NOC*NSF (https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/374-
vertrouwenscontactpersoon).. 

• En het voortdurend juist positioneren van de VCP binnen de vereniging > ALV/website/clubblad

• Bestuur en VCP hebben afspraken/procedures over rapportage bij meldingen.
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https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/374-vertrouwenscontactpersoon


Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van die 
persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met 
minderjarigen bij een sportvereniging. Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag.

De VOG is een tool die vooral preventief uitstraalt dat binnen de vereniging een veilig sportklimaat hoog in het vaandel staat. 
De VOG is bovendien voor vrijwilligers in de sport gratis (https://www.gratisvog.nl/).

• Elke trainer/begeleider moet periodiek een VOG overleggen aan de vereniging. 

• Ook bij de KNSB landelijk dienen alle trainers en begeleiders een VOG te overleggen.

• De VOG werkt alleen in combinatie met overig beleid: bewustwording, Gedragscodes, referenties checken, Register 
Tuchtuitspraken, Onderwerping Tuchtrecht.

De KNSB gaat verenigingen helpen door handige combinaties met de VOG te maken. 
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https://www.gratisvog.nl/


Gedragscodes 

Het Centrum Veilige Sport Nederland heeft gedragscodes per doelgroep beschikbaar gemaakt. Gedragscodes die 
sportbonden, NOC*NSF, Ministerie VWS en experts opstelden vanuit het programma Sport & Integriteit. Het doel: sport veilig, 
eerlijk, integer, gezond en vooral leuk te houden. Voor iedereen. 

• Bestuurders

• Trainers, coaches en begeleiders

• Scheidsrechters/officials/jurylid

• Sporters

• Topsporters

Per gedragscode een uitgeschreven code + animatie beschikbaar.

Deel de betreffende gedragscodes met doelgroepen en zorg dat ze vindbaar blijven.

https://centrumveiligesport.nl/de-gedragscodes-sport-ook-voor-jou

De KNSB Gedragscode wordt geëvalueerd. 
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https://centrumveiligesport.nl/de-gedragscodes-sport-ook-voor-jou


Gedragscode trainers, coaches en begeleiders 

(tekstueel voorbeeld op hoofdlijnen)

• ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING. 

• KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN.

• IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES. 

• IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET.

• RESPECTEERT HET PRIVELEVEN VAN DE SPORTER.

• TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN,

• IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT.

• NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, 

• BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN,

• ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN.

• IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN. 

• IS VOORZICHTIG

• DRINKT TIJDENS HET COACHEN VAN JEUGDTEAMS GEEN ALCOHOL EN MAAKT EEN AFSPRAAK MET JEUGDTEAMS DAT ER GEEN ALCOHOL WORDT GEDRONKEN.
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Onderwerping Tuchtrecht

Vraag alle vrijwilligers en betaalde krachten om hun handtekening te zetten onder de Onderwerping aan het 
tuchtrecht (verklaring). Dit schept duidelijkheid en maakt dat je iemand kan aanspreken op 
grensoverschrijdend gedrag.

Meldplicht

Bestuurders en begeleiders van sportverenigingen zijn verplicht om vermoedens van seksuele intimidatie te 
melden aan hun eigen sportbond of het Centrum Veilige Sport (CVSN).

Bekijk de infographic over de meldplicht.
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https://centrumveiligesport.nl/media/1033/190313_infographic_noc-nsf_sexuele-intimidatie.pdf




Gerelateerde thema’s

• Diversiteit

• Discriminatie 

• Pesten

• Gebruik Social media

• Doping

• Matchfixing

• Positief coachen

• Opleiden trainers en begeleiders
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Doelen

1. Elke vereniging heeft in 2021 tenminste 1x Veilig Schaats- en Skateklimaat 
uitgebreid op de agenda van bestuursvergadering en maakt een risicoscan. 

2. Elke vereniging tenminste 1, liefst 2 Vertrouwenscontactpersonen. 

3. Elke vereniging vraagt van haar trainers en begeleiders een (gratis) VOG. 

4. Verenigingen zijn zich bewust van de meldplicht bij grensoverschrijdend 
ongewenst gedrag. 

5. Vereniging onderschrijven de KNSB gedragscodes en hebben 
huis/gedragsregels. 

Als vereniging aan de slag



Bewustwording

Hoe kijkt het bestuur naar thema’s binnen VSK en hoe is dit in de vereniging 
geborgd? 

Het verenigingsbestuur is verantwoordelijk voor het structurele interne VSK beleid. 
Bewustwording, implementatie en structurele borging zijn cruciaal.

De KNSB vraagt verenigingen het onderwerp Veilig schaats- en skateklimaat (met 
ruime tijd) op de agenda van de bestuursvergadering te zetten om met elkaar het 
sportklimaat in de eigen vereniging onder de loep te nemen.

Praktische ondersteuning is beschikbaar.

Als vereniging aan de slag



Als bestuurder:

• Zet je een Veilig Schaats- en Skateklimaat om te beginnen op de bestuursagenda.

• Zorg je voor bewustwording in de hele vereniging op de belangrijke thema’s.

• Zet je Vertrouwenscontactpersonen, vrijwilligers en trainers in hun kracht.

• Voorzie je in passende opleidingsmogelijkheden.

• Handel je (pro)actief als dat nodig is.

• Stel je vragen (KNSB/CVSN) als je er nog  niet helemaal uit komt.

Als bestuurder aan de slag



High 5 stappenplan
Om verenigingen heel praktisch te helpen is er het 

High 5 Stappenplan van het Centrum Veilige Sport 

Nederland.

Voorafgaand aan de bestuursvergadering dient een 

bestuurslid het stappenplan te bekijken. Met name 

ook de risicoscan geeft het bestuur een goed beeld 

waar aandacht aan besteed dient te worden. 

In het stappenplan wordt de vereniging stap voor 

stap geholpen met tips en praktische tools. 

Als bestuurder aan de slag

https://centrumveiligesport.nl/doelgroepen/bestuurders-en-begeleiders/stappenplan/stap-2-wat-kan-beter


Als vertrouwenscontactpersoon:

• Volg je de training VCP bij NOCNSF en participeer je bij jaarlijkse intervisie.

• Vervul je vaak een voortrekkersrol op het thema Veilig schaats- en skateklimaat.

• Maak je heldere afspraken met het bestuur over rapportage en bewustwording.

• Ben je idealiter met 2 personen (M+V) om de drempel zo laag mogelijk te hebben.

• Denk je mee voor bewustwording in de hele vereniging op de belangrijke thema’s.

• Handel je (pro)actief als dat nodig is.

• Ben je geregistreerd bij de KNSB om altijd het laatste nieuws te krijgen en deel te nemen aan KNSB 
intervisie voor VCP’s.

• Stel je vragen (KNSB/CVSN) als je er niet helemaal uit komt.

Als vertrouwenscontactpersoon aan de slag



Vraag aan jullie

1. Denk je als vereniging nog verbeteringen te kunnen maken voor een Veilig Schaats- en skateklimaat?

2. Kun je met alle informatie van vandaag nu aan de slag?

3. Welke hulp heb je nog nodig?



Vragen aan ons?

Projectleider Veilig Schaats- en Skateklimaat en VCP KNSB

Ramon Kuipers

r.kuipers@knsb.nl / 06-45424408

VCP KNSB

Angelic de Jong-Vermaas

a.dejong@knsb.nl / 06-33038225

mailto:r.kuipers@knsb.nl
mailto:a.dejong@knsb.nl


Overig nieuws

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 

> informatiesessies (19.30-20.30 uur) op donderdag 8 april en vrijdag 9 april 

Skatetijd 

> interesse om als vereniging skaten actief op te pakken? Info via Martijn Hagens / Ramon Kuipers



Bedankt voor je deelname!

Voor vragen kun je contact opnemen met de afdeling sportparticipatie

088 – 4892000 | info@knsb.nl


