EXTERNE
VERTROUWENSPERSONEN
SPECIAAL VOOR SPORTVERENIGINGEN
Wat is de rol van de externe vertrouwenspersoon voor sportverenigingen? Het is
belangrijk dat iedereen kan sporten en leren in een prettige en sociaal veilige
sportomgeving. Soms wordt deze omgeving verstoord door ongewenst gedrag zoals
handtastelijkheden, machtsmisbruik, discriminatie, pesten, geweldpleging of ander
grensoverschrijdend gedrag. Ook matchfixing, het gebruik van doping, drugs of
overmatig alcohol valt hieronder.
In de sport is de relatie tussen de trainer/leider en de sporter erg belangrijk. Daarom
heeft de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels zijn
gericht op trainers/coaches/begeleiders/kaderleden en maken deel uit van het
Tuchtreglement van de sportbond. Ze geven aan waar de grenzen liggen in het
contact tussen begeleider en sporter. Vaak hebben sportclubs zelf een interne
vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Deze VCP is beschikbaar voor iedereen die
opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of die over een
concreet incident een gesprek wil met iemand die bekend is binnen de
sportvereniging.

Centrum Veilige Sport Nederland
Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) is er voor iedereen in de sport die vragen of
twijfels heeft of een melding wil doen. De medewerkers luisteren, denken mee en begeleiden
naar de beste oplossing. Iedereen mag contact opnemen: sporters, trainers, bestuurders en
vertrouwenscontactpersonen. Het CVSN beschikt over een poule van vertrouwenspersonen
die jou als persoon kunnen begeleiden bij incidenten, en bij het omgaan met zowel
slachtoffers als beschuldigden. Mensen kunnen overdag op werkdagen altijd contact
opnemen met het CVSN, zie https://centrumveiligesport.nl.
Bij spoed buiten kantoortijden bel externe vertrouwenspersoon GGD
Voor spoedeisende zaken - die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag - kun je buiten
kantoortijden contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van GGD Hart voor
Brabant met dienst door te bellen naar: 088 368 68 13
Wat doet de externe vertrouwenspersoon van de GGD
De Externe Vertrouwens Persoon van de GGD (EVP) ondersteunt de sportclub door de interne
vertrouwenscontactpersoon en bestuur bij te staan in dergelijke situaties. Snel, tactvol en
weloverwogen reageren is essentieel om ernstige problemen te voorkomen na een melding
van een ingrijpende gebeurtenis of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Ook het adviseren
van sportclubs om machtsmisbruik te voorkomen en verzorgen van scholing aan interne
contactpersonen behoort tot de taken van EVP.
Met hulp van een externe vertrouwenspersoon van de GGD ben je verzekerd van deskundig
advies en professionele ondersteuning als het nodig is. Daarnaast heb je een directe link met
het team ‘Psychosociale Hulpverlening ingrijpende gebeurtenissen’ van de GGD indien de
situatie escaleert. Hieronder lees je meer hierover.

Waarom kiezen voor externe vertrouwenspersoon van GGD?
1. Speciaal opgeleide professionals
Je kunt rekenen op een team van speciaal opgeleide professionals. Deze medewerkers
hebben uitstekende communicatieve vaardigheden. Zij zijn in staat om professionele afstand
te bewaren in soms emotionele en verwarrende situaties. En zij hebben kennis over de
ontwikkeling van kinderen en jongeren en ruime ervaring in het werken met opvoeders en
begeleiders. Zij kunnen met je meedenken en adviseren over hoe het ongewenste gedrag
bespreekbaar gemaakt kan worden, de voor- en nadelen van de verschillende reacties
bespreken en het verenigingsbestuur en intern vertrouwenscontactpersoon bijstaan die met
deze ingewikkelde situaties te maken hebben. Deze professionals van de GGD kunnen op hun
beurt weer ondersteuning vragen van deskundige psychologen en gedragswetenschappers.

2. Deskundige en onafhankelijke partner
Bij een ingrijpende gebeurtenis of grensoverschrijdend gedrag kunnen sporters en
begeleiders veel vragen hebben. Wat doet de situatie met de sporter/begeleider zelf, wat kan
het bestuur of de intern vertrouwenscontactpersoon van de sportclub hierin betekenen? Dan
is deskundige ondersteuning en advisering dichtbij van groot belang. Met de externe
vertrouwenspersoon van de GGD ben je verzekerd een onafhankelijke en deskundige
gesprekspartner die altijd snel inzetbaar is.

3. Centrale coördinatie
De GGD is verantwoordelijk voor de coördinatie van de psychosociale hulpverlening
bij ingrijpende gebeurtenissen (PSHi). Een melding kan onverwacht zo escaleren
dat er grote onrust ontstaat en/of persaandacht is. De externe vertrouwenspersoon
maakt deel uit van deze crisisorganisatie van de GGD en heeft hierin de rol van
ondersteuner op locatie, door bijvoorbeeld op een sportclub emotionele, ongeruste
mensen te woord te staan.
De externe vertrouwenspersoon schakelt dan, in overleg met jou en jouw sportclub
de PSHi-coördinator in, die 24/7 beschikbaar is. Hij/zij roept het
PSHi-coördinatieteam bij elkaar waar betrokken partijen in vertegenwoordigd zijn.
Denk hierbij aan politie, slachtofferhulp, gemeente, maatschappelijk werk, en
afhankelijk van de situatie nog andere partijen. Op die manier zit je meteen met de
juiste partijen aan tafel voor overleg en aanpak. De EVP’er van de GGD sluit hier ook
bij aan en zo blijven de lijnen kort. Hierin is de GGD uniek.

Aantal praktische voorbeelden
Mijn kind heeft te maken met het ongewenst plaatsen van uitdagende foto’s in
de groepsapp van het voetbalteam. Wat kan ik als ouder doen?
Tijdens het douchen is mijn kind ongewenst betast door een van zijn
teamgenoten. Hoe maken we bespreekbaar dat dit onacceptabel is? We willen
ook de sfeer in het sportteam goed houden…
We zijn bij de sportclub op zoek naar nieuwe trainer voor de C2. Er is maar één
kandidaat, een vrijgezelle man van 51 zonder kinderen. Hij lijkt geschikt, maar
vinden het toch enigszins vreemd dat hij - zonder dat hij ooit iets met de
sportvereniging te maken heeft gehad - geïnteresseerd is. Wat kunnen we doen
om de oprechtheid van zijn intenties te checken?
Een 20-jarige mannelijke trainer staat tijdens een feest bij de sportvereniging te
schuifelen met een 15-jarig meisje uit het team dat hij traint. Wat moeten we hier
als sportclub mee?
Een sporter/clublid is plotseling overleden. Hoe vertellen wij het aan het team en
onze leden, wat kunnen we als sportclub doen?
Wat kunnen wij als sportclub doen om alle kinderen met plezier te laten sporten,
hoe voelt iedereen zich prettig en veilig?
Een vrijwilliger krijgt geen VOG-verklaring (verklaring Omtrent Gedrag). Wat nu?
Hoe stellen wij een psychosociaal veiligheidsplan op?

Meer weten?
Voor meer informatie neem je contact op met de coördinator externe
vertrouwenspersonen van de GGD Hart voor Brabant, Astrid van de Griendt, via 088
368 63 23 / 06 23 92 73 49 of externe.vertrouwenspersoon@ggdhvb.nl.
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