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Waarom vertrouwenscontactpersonen? 
 

 

Korte functieomschrijving vertrouwenscontactpersoon 
 

Vertrouwenscontactpersonen zijn binnen een sportvereniging of sportbond het eerste 

aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met 

grensoverschrijdend gedrag (bijvoorbeeld seksuele intimidatie, ongewenst gedrag 

en/of moeilijk bespreekbare onderwerpen).  

 

Waarom een vertrouwenscontactpersoon? 
 

Het ontbreken van een luisteren oor of iemand die raad geeft, kan dit extra moeilijk 

maken. Slachtoffers kunnen – bij gebrek aan zo’n soort aanspreekpunt – zelfs afzien 

van het melden van hun klacht. Op die manier kunnen ongewenste en pijnlijke situaties 

blijven voortbestaan.  

Om deze reden zijn alle (sport)bonden en steeds meer (sport)verenigingen overgegaan 

tot het aanstellen van vertrouwenscontactpersonen (VCP’s). De 

vertrouwenscontactpersonen aangesteld door de Vereniging Sportraad Utrecht om als 

aanspreekpunt te fungeren voor de studentensport in Utrecht, zijn opgeleid door 

NOC*NSF. 

Kortom: vertrouwenscontactpersonen bevorderen de sociale veiligheid in de 

sportwereld en zijn er voor leden die met hun probleem niet naar een trainer of het 

bestuur willen, kunnen of mogen stappen. Iedereen kan bij de 

vertrouwenscontactpersoon aankloppen voor advies. 
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Wie zijn wij? 
 

Wij zijn Daan en Saskia en we zetten ons graag in voor een sociaal veilig 

(studenten)sportklimaat! We zijn zelf actief geweest in de Utrechtse 

studentensport en weten wat het inhoudt om te sporten bij een 

studentensportvereniging.  

We hebben via de Vereniging Sportraad Utrecht een training voor 

Vertrouwenscontactpersoon gevolgd bij NOC*NSF en brengen die kennis graag in de 

praktijk om jou te helpen. 

Wij zijn het aanspreekpunt wanneer je iets in vertrouwen wilt bespreken en 

vervolgstappen wilt onderzoeken als je iets vervelends hebt meegemaakt. Denk aan 

ongewenste intimiteiten, racisme, pesten, fysieke of mentale mishandeling of 

aanranding. Het kan alles zijn. We staan altijd open voor een gesprek en willen je altijd 

verder helpen. We zijn opgeleid door NOC-NSF en werken ook met deze organisatie 

samen. Op het moment dat je ergens mee zit kan je (één van) ons benaderen voor 

een gesprek of advies.  

Wat doen wij in dit gesprek? 

- We leggen uit wat je van ons mag en kan verwachten; 

- Jouw verhaal staat centraal; 

- We luisteren naar je; 

- We nemen je serieus; 

- We geven je informatie; 

- We geven je (deskundige) opties om tot een oplossing te komen; 

- We behandelen de informatie vertrouwelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

Even kort iets over onszelf 

‘Ik ben Saskia Arbon en vertrouwenscontactpersoon bij Sportraad Utrecht. Ik doe 

momenteel een Research Master (iets met ontwikkelingspsychologie) aan de 

Universiteit Utrecht. Daarbij focus ik me op hoe wij (kinderen, adolescenten, 

volwassenen) leren op school/studie/werk, en of we datgene wat we leren ook kunnen 

toepassen. Ik werk ook op een grote kindercamping als recreatiemanager (lees: 

aansturen van een groep sporters, knutselaars, enthousiastelingen, 

licht/geluidstechnici, theater- en musical spelers). Ik heb altijd veel sporten gedaan: 

van paardrijden tot acrobatiek en van dansen tot voetbal. Dat laatste doe ik nog steeds 

bij Odysseus. Zit je ergens mee of wil je gewoon wat kwijt? Ik luister graag naar je!’ 

 

‘Ik ben Daan van Riet en vertrouwenscontactpersoon bij Sportraad Utrecht. Dit doe ik 

sinds 2018. Daarvoor was ik gekoppeld als vertrouwenspersoon aan Odysseus’91 en 

USV Protos. Tijdens mijn studententijd heb ik veel uren doorgebracht op Olympos als 

actief lid van Odysseus. Mooie tijd! Nu werk ik in het onderwijs als hoofd van het 

Expertisecentrum Kritisch Denken en als docent filosofie. Ook een mooie tijd! Mocht ik 

je kunnen helpen met een dilemma, vraagstuk of probleem. Ik sta altijd voor je klaar!’ 

 

Saskia Arbon     Daan van Riet 

06 5225 8118     06 516 040 31 

saskiaarbon@gmail.com    daanvanriet@outlook.com 
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Preventie 
 

 

Veilig sportklimaat 
 

Een veilig sportklimaat is het streven van elke sportvereniging. Dit kan op verschillende 

manieren worden gecreëerd ter preventie van ongewenst en grensoverschrijdend 

gedrag. 

Indien een lid van een SSV niet het gevoel heeft zich te bevinden in een veilig 

sportklimaat, kan hij/zij aankloppen bij een vertrouwenscontactpersoon. 

 

Wat doen vertrouwenscontactpersonen? 
 

 

Opvang bij meldingen 
 

Wanneer er door een studentensporter / trainer / bestuurslid contact wordt gezocht 

met de vertrouwenscontactpersoon, wordt er – afhankelijk van de ernst van de situatie 

– zo snel mogelijk een afspraak gemaakt. 

Tijdens de afspraak legt de vertrouwenscontactpersoon uit wat het “slachtoffer” van 

hem/haar kan verwachten en kan het “slachtoffer” zijn/haar verhaal doen. De 

vertrouwenscontactpersoon behandelt deze informatie vertrouwelijk.  

Daarnaast doet de vertrouwenscontactpersoon geen onderzoek. Hij/zij beschouwt het 

verhaal van het “slachtoffer” als waar. 

 

Vervolgstappen bespreken 
 

Nadat de vertrouwenscontactpersoon een goed beeld heeft gekregen van de situatie 

die het “slachtoffer” hem/haar voorlegt, zal de vertrouwenscontactpersoon de 

mogelijke vervolgstappen met het “slachtoffer” bespreken. 

Mogelijke vervolgstappen: 

- Informatie geven over procedures 
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- Is het probleem oplosbaar binnen de vereniging? 

- Klacht indienen bij het bestuur van de sportvereniging 

- Doorverwijzing naar politie / specialistische hulp / vertrouwenspersoon van 

Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF 

 

Begeleiding bij het verdere proces 
 

De vertrouwenspersoon zal het “slachtoffer” informeren over de procedures en 

mogelijke vervolgstappen of het “slachtoffer” doorverwijzen naar een gespecialiseerde 

vertrouwenspersoon van het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF, welke getraind 

zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek kunnen zij 

het “slachtoffer” helpen bij het doen van hun verhaal. 

 

Vertrouwenscontactpersoon van de eigen SSV i.c.m. de 

vertrouwenscontactpersoon voor de gehele studentensport 
 

De vertrouwenscontactpersoon voor de gehele studentensport is benaderbaar voor elk 

lid van een SSV / elke studentensporter. Deze vertrouwenscontactpersoon houdt zich 

aan de richtlijnen opgesteld door NOC*NSF.  

De vertrouwens(contact)personen van een SSV kunnen naast ons bestaan.  


