
VERTROUWENSPERSOON 
 

UW VERTROUWENSPERSONEN BIJ VIOD 
 

WIE ZIJN DE VERTROUWENSPERSONEN VAN VIOD? 

  

 

 

 

 

Toon Ebbers 

 
Beroep:  Vertrouwenspersoon, Budgetcoach/Budgetbeheer,          
               Conflictbemiddelaar bij conflicten onder werknemers onderling  
               Of conflict leidinggevende/werknemer. 
 
Ik heb 7 jaar alleen de functie van Vertrouwenspersoon uitgevoerd. Ben 
erg blij dat Mariska erbij komt. Hiermee wordt de laagdrempeligheid nog 
meer verbeterd. Zeker richting de vrouwenteams is dit belangrijk dat er 

een vrouwelijke vertrouwenspersoon is. Mobiel 0683919685 

 

Mariska Lentink 

 
Ik ben Mariska Lentink, getrouwd met Harm en we hebben twee 
kinderen (Thijs en Sofie). Thijs voetbalt sinds zijn 5e bij VIOD, dit jaar 
in de J012-3. Als vrijwilliger zet ik mij in als leeftijdscoordinator van 
J012 en heb ik een paar jaar de coördinatie voor het team verzorgt.  
 
In het dagelijks leven werk ik bij een arbodienst als assistent van de 
bedrijfsarts. Ik ben veel in contact met zieke werknemers en begeleid 
en adviseer tot ze fysiek of mentaal weer volledig hersteld zijn. Het 

werk geeft mij enorm veel voldoening. Naast het werk probeer ik een paar keer per week te 
sporten.  
 
Als vertrouwenspersoon vind ik laagdrempeligheid van belang. Samen met Toon ben ik elke 
maand een vaste dag fysiek aanwezig, uiteraard ben ik voor vragen telefonisch en per mail 
bereikbaar. Mobiel 0614510875 
 

 
 
 
 



Maar stel nu dat… 

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en 

gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. Binnen 

v.v. VIOD willen wij dit graag voor zijn.  

Grensoverschrijdend gedrag dan 

Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen VIOD  twee vertrouwenspersonen zijn 

aangesteld. Zij willen fungeren als een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen 

dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is. 

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN 

Bij de vertrouwenspersonen kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of 

waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle 

leden, vrijwilligers en ouders. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er 

(vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet 

verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt. 

WANNEER KUN JE TERECHT BIJ DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN  

SPREEKUUR 1X PER MAAND, OP MAANDAG, START 14 SEPTEMBER, VAN 19.00 TOT 21.00 UUR. 

Meldingen doen via e-mail of mobiel, dan wordt er een afspraak gemaakt op de maandag-
avond. Als er sprake is van spoed, een afspraak binnen 2 dagen maken en ook te bespreken. 

WAARMEE KUN JE TERECHT BIJ VERTROUWENSPERSOON         

Als je vragen hebt over of te maken hebt met: 

o    pesten en gepest worden 

o    machtsmisbruik en verbale agressie 

o    het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort 

o    grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten):   

de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of 

gedrag dat je als onprettig ervaart 

o    een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe 

omgeving hier mee te maken heeft 

o    de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team 

o    twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of 

niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat) 

o    iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag 

o    het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag 



 

 Samen sporten ongeacht huidskleur geloof of geaardheid. 

 

 

  

WAT DOEN DE VERTROUWENSPERSONEN? 

Zij luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te 

lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doen niets wat je niet weet. 

De vertrouwenspersonen kunnen je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, 

sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook. Soms is het al genoeg om een 

luisterend oor te hebben. 

Zij geven voorlichting over ongewenst gedrag, zorgen voor adequate opvang van degene die 

klachten heeft over ongewenst gedrag, zoeken naar een informele oplossing en staan de 

melder/beschuldigde terzijde bij het indienen van een formele klacht. 

Zij zijn bevoegd, met in achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde 

en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de 

uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Ze zijn bevoegd om voor de uitoefening van hun 

werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen. 

Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of 

probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit natuurlijk altijd in 

samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de 

vertrouwenscontactpersoon van VIOD plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan. 

VERANTWOORDELIJKHEID? 

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen vallen onder de verantwoordelijkheid 

van het dagelijks bestuur van VV Viod. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig 

tussentijds, rapporteren de vertrouwenscontactpersonen aan de voorzitter of er meldingen 

zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben 

plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden. 



   

DENK GOED NA NEEM JE VERANTWOORDELIJKHEID ALS JE IETS HOORT OF ZIET. MELDT 
HET! KAN VAN GROOT BELANG ZIJN. 

Als vertrouwenspersonen luisteren wij naar je verhaal, denken we samen na over de te nemen 

stappen en kunnen we je verder helpen door professionele mensen in te schakelen waar dat nodig is. 

Voor veel situaties is geen standaardoplossing te bedenken, maar is een luisterend oor het begin van 

de oplossing. 

Misschien denk je dat jouw situatie niet ´ernstig´ genoeg, maar alles wat jij ervaart als ongewenst is 

een situatie om te bespreken. Voel je daarom vrij om daarover één van de vertrouwenspersonen aan 

te spreken. Wij zijn er voor jou! 

Mocht de klacht van dien aard zijn dat deze niet binnen de club behandeld kan worden, dan zijn we 

gerechtigd de vertrouwenscommissie van de KNVB of NOC/NSF in te schakelen. 

PROTOCOL 

Door het NOC/NSF is een protocol voor een vertrouwenspersoon opgesteld. Zie hiervoor de website 

van het NOC NSF: www.nocnsf.nl/home. 

  

Toepassing reglement en definities, dit reglement is van toepassing op: 

1. elk lid van VIOD 

2. ouders/verzorgers van een jeugdlid 

3. niet-leden die op vrijwilligersbasis, in een bestuurlijke functie dan wel in dienstverband voor 

de VIOD werkzaam zijn. 

4. Onder een klacht wordt verstaan: elke klacht op het gebied van ongewenst gedrag, zoals 

hierna beschreven. 

5. Onder klager wordt verstaan: ieder lid of iedere gast van VIOD die last heeft van of zelf 

geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag. 

6. Onder klager kan eveneens worden verstaan: iedere persoon die in het contact met een lid 

van VIOD er last van heeft of geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag. 

7. Onder beklaagde wordt verstaan: ieder lid van VIOD tegen wie een klacht zich richt. 

8. Geldende wettelijke bepalingen kunnen niet door dit reglement opzij worden gezet. 

http://www.nocnsf.nl/home


 Gewenst gedrag 

 A.      VIOD wil een vereniging zijn waar haar leden elkaar en hun gasten behandelen op een open, 

sportieve en respectvolle wijze en waar haar leden en hun gasten zich veilig en prettig voelen. 

B.      VIOD verwacht van haar leden dat zij zich ten opzichte van anderen gedragen met inachtneming 

van elkanders persoonlijke levenssfeer, met respect en elkanders fysieke en geestelijke integriteit. 

C.      VIOD verwacht van haar leden dat zij eenieder die zich zodanig gedraagt dat dat door anderen 

als ongewenst gedrag wordt ervaren, daar onmiddellijk op aanspreken. 

  

Ongewenst gedrag 

 D.      Als ongewenst gedrag wordt beschouwd elk gedrag dat wordt ervaren door persoon. 

–     sociaal isoleren        p 

 

–     racisme                                                    

 

–     bespotten of pesten      

 

–   seksuele intimidatie                     

                                      



–     roddelen      

 

–     discriminatie 

 

–     bedreigen       

 

–     verbaal of lichamelijk geweld 

     

–     sportbeoefening onaangenaam en onmogelijk maken 

en elke andere handeling van een groep of van een individu, gericht tegen een persoon of personen 

die deze handelingen als ongewenst ervaren. 

Meld je bij een van de vertrouwenspersonen als je iets opvalt of overkomt. 

 

Met sportieve groet, 

Toon Ebbers en Mariska Lentink 

Vertrouwenspersonen van VIOD Doetinchem 

                                            


