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1. Vertrouwenscommissie RC Zwolle
Het bestuur van RC Zwolle heeft onlangs besloten een vertrouwenscommissie op te richten. De
vertrouwenscommissie bij RC Zwolle bestaat uit een drietal personen, te weten:
1) Susan Stichelbout 0642622699
2) Karin Visser 06-19348696

3) Marco van Driel 06-43037232

Deze personen zijn via de mail bereikbaar op: vertrouwenscommissie
De taken van de vertrouwenscommissie zijn:
• Een luisterend oor bieden;
• Adviseren over volgacties;
• Bijstaan tijdens gesprekken;
• Bemiddelen:
• Zoeken naar geschikte oplossingen;
• Eventueel doorverwijzen naar hulpinstanties;
• Assisteren bij klachtenprocedures en/of aangifte;
• (Preventief) Voorlichting geven.
De vertrouwenscommissie valt rechtstreeks onder de voorzitter van RC Zwolle. De
vertrouwenscommissie opereert volledig onafhankelijk en zal normaliter het hoofdbestuur
niet inschakelen bij een casus indien dit niet nodig is. Mocht dit wel nodig zijn, dan wordt
alleen de voorzitter ingelicht. De voorzitter bekijkt of de casus inderdaad binnen
hoofdbestuur behandeld moet worden.

2. Geheimhouding
De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van enig gegeven, dat hem uit hoofde
van zijn functie is toevertrouwd of is bekend geworden. Er kan enkel een uitzondering
worden gemaakt op de geheimhoudingsplicht bij schriftelijke toestemming van de melder of
wanneer er een zeer dringende reden aanwezig is. Deze dringende reden is aanwezig indien
voldaan is aan al de volgende vijf voorwaarden:
1. Alles is in het werk gesteld om de toestemming van de melder te verkrijgen.
2. De vertrouwenspersoon verkeert in gewetensnood door het handhaven van de
geheimhouding.
3. Er is geen andere weg dan doorbreking van de geheimhouding om het probleem op
te lossen.
4. Het is vrijwel zeker dat het niet doorbreken van de geheimhouding voor betrokkenen
of derden aanwijsbare schade en/of gevaar zal opleveren.
5. De vertrouwenspersoon is er vrijwel zeker van dat de doorbreking van de
geheimhouding die ernstige schade of het gevaar voor betrokkenen of derden in
belangrijke mate zal voorkomen of beperken.
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3. Wanneer inschakelen vertrouwenscommissie?
U kunt de RC Zwolle vertrouwenscommissie inschakelen bij het signaleren van problemen of
het verkrijgen van adviezen omtrent:

• Ongewenst gedrag:
In het algemeen elk gedrag van de ander dat de klager sociale, psychische en/of
fysieke schade toebrengt en dat maatschappelijk en objectief gezien ook als
ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend ervaren mag worden.
Meer in het bijzonder gelden als vormen van ongewenst gedrag:
Seksuele intimidatie, ongewenste seksuele toenadering en of verzoeken om seksuele
gunsten, of ander verbaal en non-verbaal of fysiek gedrag gericht op ongewenste
seksuele omgang. (Zie bijlage 1 ‘Gedragsregels seksuele intimidatie.’)

• Pesterij:
Het doelbewust verwijtbaar verwijzen naar (verschillen in) geslacht, seksuele
geaardheid, levens- of geloofsovertuiging, nationaliteit, etnische oorsprong of ander
gegeven aspecten van het uiterlijk of de persoon.

• Roddel:
Het al dan niet expliciet in een kwaad daglicht plaatsen van personen door:
- Het bekend maken van met opzet niet algemeen gedeelde kennis over persoon,
(privé)leven of verleden van de betrokkene;
- Het verspreiden van onwaarheden over persoon, (privé)leven of verleden van de
betrokkene of het voeden van geruchten;
- Het bewust ten onrechte uiten van beschuldigen aan het adres van betrokkene,
inzake laakbare daden of gedrag.

• Bedreiging:
Het expliciet of impliciet verwijzen naar enig machtsmiddel met het oogmerk om de
klager te bewegen tot (het afzien van), bepaalde acties, of meer in het algemeen om
de klager het normaal functioneren onmogelijk te maken.

• Discriminatie:
Het in het openbaar opzettelijk iemand of bevolkingsgroepen in een hokje plaatsen
vanwege afkomst, seksuele geaardheid of andere verschillen tussen mensen die
kwetsend zijn voor de ander.

• Seksuele intimidatie:
Het verstoren van de (werk)sfeer door opmerkingen, gedragingen en uitingen van
seksuele lading die door degene die doelwit is, als vernederend of ongewenst worden
ervaren.
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4. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
RC Zwolle vindt het belangrijk dat haar leden in een veilig klimaat kunnen sporten. Helaas
komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er
meerdere gevallen van seksueel ongewenst gedrag in de sport aan het licht.
Een van de maatregelen die wordt aanbevolen door NOC*NSF en de NRB ter preventie van
seksueel ongewenst gedrag is het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het
invoeren van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van
personen en vermindert de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan, een functie
binnen de sport kan uitoefenen.
Het bestuur van RC Zwolle neemt de veiligheid van de leden serieus en heeft daarom
besloten om van alle vrijwilligers die werken voor RC Zwolle, een VOG te verlangen. In het
seizoen 2016-2017 wordt dit traject opgestart en gefaseerd uitgevoerd. Uiteraard wordt van
iedereen verlangd hieraan mee te werken.
Vertrouwenscommissie wil het volgende nog wel benadrukken: “Een garantie biedt de VOG
natuurlijk nooit, maar de drempel voor mensen met verkeerde intenties ligt hoger. Het heeft
een preventieve werking. Ouders, jeugdleden en potentiële jeugdleden kunnen ervan uitgaan
dat RC Zwolle alles doet om de jeugd onbezorgd te laten rugbyen.”
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5. Bijlagen
Bijlage 1. Gedragsregels seksuele intimidatie
De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC&NSF heeft
gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke
sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in
de relatie kind en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van
begeleiders en sporters in concrete situaties.
Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke
sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC&NSF.
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
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De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter
zich veilig voelt.
De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de
sporter in zijn waardigheid aantast en verder in het privéleven van de sporter door te
dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele
intimidatie tegenover de sporter.
Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige
sporter tot achttien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als
seksueel misbruik.
De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter
en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of
erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zijn bij het doelbewust
(doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
De begeleider zal tijdens training(stage), wedstrijden en reizen gereserveerd en met
respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt,
zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en
(machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld
is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met
deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werkgoed kunnen
uitoefenen.
De begeleider zal de sporter geen (im)materiele vergoedingen geven met de
kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen
financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot
de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door
iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in
overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop
aanspreken.
In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

