Projectnaam

SOCIALE VEILIGHEID
•

Invoeren Verklaring Omtrent het Gedrag
(VOG)

•

Signaleren ongewenst gedrag

•

Vertrouwenscontactpersoon/ meldcode

Initiatiefnemer

wg Veilig en Gezond Sporten

Deelnemers
projectgroep

Dianne Snijders (VVVirtus Zevenbergen)
Ineke van der Hoek (hockeyclub Z’bergen)
Anton Rijnart (LR en PC Prinses Irene)
Arno Yarzagaray (Karate Moerdijk),
Marion van de Zande (Meer Moerdijk)
Joyce Bax (Meer Moerdijk)
Heidy de Mol (GGD West Brabant)

Doel van het project
De sociale veiligheid vergroten bij sportaanbieders om een veilig sportklimaat in de
gemeente Moerdijk te creëren en behouden.
Preventiebeleid met 4 pijlers:
1. Het aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
2. Gratis VOG-regeling voor alle vrijwilligers met een pedagogische, bestuurlijke
of financiële functie
3. Het opstellen van duidelijke gedragsregels onder leiding van de VCP
4. Leren hanteren van de meldplicht & meldcode bij (vermoeden van) seksuele
intimidatie
Borging: Waar nodig begeleiden en pool opzetten om ervaringen te delen / elkaar te
ondersteunen.
Omschrijving van het projectidee
Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Toch
krijgt bijna 75 procent van de Nederlanders ooit te maken met agressie, seksuele
intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag. Op school, in de werkomgeving óf
binnen de sport.
Als bestuur ben je verantwoordelijk voor een veilige sportvereniging. Dit is een vereniging
waarin sportplezier centraal staat: er is geen ruimte voor agressie, intimidatie en seksueel
grensoverschrijdend gedrag. Soms is het zichtbaar, maar heel vaak is het niet zichtbaar
aanwezig. Vaak weten betrokkenen niet tot wie ze zich kunnen richten voor advies en
ondersteuning.
Met de activiteiten in dit projectformulier worden (sport)verenigingen geïnformeerd,
geïnspireerd en begeleid om aan de slag te gaan met sociale veiligheid binnen de
vereniging.
Doelgroep(en)
Bestuursleden, vertrouwenscontactpersonen, vrijwilligers, trainers, coaches en begeleiders
van sportaanbieders.

Locatie/projectgebied
Uitvoering in alle 11 de kernen van de gemeente Zevenbergen

Hoe wordt bijgedragen aan de doelen van het sportakkoord?
Met onderstaande activiteiten wordt een bijdrage geleverd aan de volgende doelen uit het
sportakkoord:
• Voor een VOG plicht in voor alle vrijwilligers in de sport
• Zorg voor een veilige omgeving/sportklimaat op de sportaccommodaties
Planning
Activiteiten
Preventiebeleid algemeen en pijler 2:
Webinar Sociale Veiligheid
voor bestuursleden van sportaanbieders in
de gem. Moerdijk. Informatie over de
gratis VOG is onderdeel van dit webinar.
Daarna is er een verdieping voor
verenigingen mogelijk via een expertpoule
(gratis) VOG-regeling. Bestuurders van
verenigingen worden gemiddeld 15 uur
bijgestaan bij het opzetten en
implementeren van preventief beleid
grensoverschrijdend gedrag, zodat ze voor
de gratis VOG regeling in aanmerking
komen.
Maximum 30 personen i.v.m interactie.
Preventiebeleid (algemeen): Webinar
‘Herkennen en voorkomen van (seksueel)
grensoverschrijdend gedrag’
1 dagdeel, volledig online
Pijler 1 en 4: Scholing
‘Vertrouwenscontactpersoon’ met o.a.
uitleg over de meldplicht en meldcode (2
dagdelen)
1ste dagdeel: online
2de dagdeel: live i.v.m gesprekstechnieken
min. 6 en max. 16 deelnemers
Pijler 2: Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG)

Pijler 3: Webinar: Wat doe je als club
als je te maken hebt met

Wanneer
4de kwartaal 2020

Wie
Sportopleidingen.nl

nader te bepalen
moment in 2021

Sportopleidingen.nl

nader te bepalen
moment in 2021

Sportopleidingen.nl

Informatie delen (link,
filmpje etc.) in
nieuwsbrief
sportakkoord Moerdijk
nader te bepalen
moment in 2021

GGD West Brabant

grensoverschrijdend gedrag?
Ingrijpende gebeurtenissen en ongewenst
gedrag vragen nu eenmaal om een
zorgvuldige aanpak. Meegeven van tools.
GGD is een deskundige en onafhankelijke
partner en heeft speciaal opgeleide
professionals.
Borging
De Verenigingsadviseur van Meer
Moerdijk, Jeroen Strootman en adviseur
van de GGD, Heidy de Mol zijn er om
vragen te beantwoorden.
Wanneer de Vertrouwenscontactpersonen
/ verenigingen ervaringen willen delen en
van elkaar willen leren, zal er een pool
worden opgericht.

Kosten
• Webinar Sociale Veiligheid

Gratis

•

Scholing vertrouwenspersoon

€2.000,- in company

•

Webinar :‘Herkennen grensoverschrijdend
gedrag’ .

€ 950,- in company

•

Webinar: Wat doe je als club als je te maken
hebt met grensoverschrijdend gedrag

Totaal

Naam:
Datum:
Handtekening:

€2.950,-

