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Beleid Grensoverschrijdend gedrag DIO’30  

  
  
Sporten en grensoverschrijdend gedrag zou geen enkele relatie met elkaar moeten 
hebben. Maar helaas is dat niet waar. Ook binnen de sportwereld vinden incidenten plaats 
variërend van seksueel getinte opmerkingen tot aanrandingen, pesten, bedreigingen, 
discriminatie, mishandeling en belediging.   
Met grensoverschrijdend gedrag bedoelen we omgangsvormen die door de persoon die 
het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren.   
  

Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, 
non verbale, digitale of fysieke zin, die:   
- door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren   
en/of   
- als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten   
én   
- plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het   
beoefenen van de sport waar de spelregels/reglementen niet in voorzien.   
  

In het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal 
onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd, waaronder mede begrepen seksueel 
misbruik, discriminatie, pesten, mishandeling.   
 
Wanneer we het hebben over grensoverschrijdend gedrag is de ervaring van de sporter 
leidend. Dit wil zeggen dat wanneer een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren deze 
uiting serieus genomen moet worden.   
Globaal gezien onderscheiden we de volgende gedragingen als grensoverschrijdend 
gedrag:   
  

1. Seksuele Intimidatie   
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst verbaal, non-
verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft 
dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een 
bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt 
gecreëerd.   
  

2. Pesten   
Pesten betreft alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel/herhalend karakter 
waarbij één of meer personen proberen een andere persoon fysiek, verbaal of 
psychologisch schade toe te brengen, waarbij de andere persoon zich niet kan verdedigen 
tegen dit gedrag. Relatief nieuwe manier van pesten is het digitaal pesten.   
  

3. Bedreigen   
Pesten, discriminatie en/of belediging wordt bedreigen wanneer de andere persoon er 
bang van wordt en het een gevoel van onveiligheid veroorzaakt. In tegenstelling tot pesten 
is bedreiging wél strafbaar. Aan bedreiging hoeft niet altijd stelselmatig pesten, 
discriminatie of belediging vooraf te gaan.   
  

4. Discriminatie   
Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van 
kenmerken die er niet toe doen in een situatie. Er zijn 11 gronden van discriminatie: leeftijd, 
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seksuele gerichtheid, godsdienst en levensovertuiging, etniciteit, geslacht (gender), 
nationaliteit, handicap of chronische ziekte, politieke overtuiging, burgerlijke staat, soort 
contract, arbeidsduur.   
  

5. Mishandeling   
Mishandeling is het buiten de spel- en/of wedstrijdsituatie gebruiken van niet functioneel 
fysiek of psychisch geweld (zoals mishandeling, slaan van, trappen van, het geven van een 
kniestoot, het toedienen van een kopstoot, het geven van een elleboogstoot etc.) dan wel 
het zeer ernstig bedreigen met concreet fysiek en psychisch gewelddadig handelen.   
  

6. Belediging   
Belediging kan verbaal, via gezichtsuitdrukking of met gebaren plaatsvinden (bedoeld &   
onbedoeld). Het wordt ernstige belediging als het gaat om het opzettelijk aanranden van 
iemands eer of goede naam, op beledigende wijze, onafhankelijk van de juistheid van de 
betichting.   

    
DIO’30 heeft een aannamebeleid voor vrijwilligers   
  
Het aannamebeleid voor vrijwilligers bij DIO’30 bestaat uit verschillende onderdelen, 
waardoor wij een beeld krijgen van de vrijwilliger die een functie binnen DIO’30 gaat 
vervullen. Wij willen dat de sporters binnen DIO’30 in veilige omgeving sporten kunnen.   
  
Onderdelen aannamebeleid bij DIO’30:  

 Houden van een kennismakingsgesprek.   

 Checken referenties (vereniging bellen waar de vrijwilliger vandaan komt).    

 We maken de begeleider lid van de bond. Daarmee valt begeleider onder het 
tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte. 

 We maken de begeleider bekend met gedragsregels.   
  
Gedragsregels voor sportbegeleiders bij DIO’30:  

 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 én 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 (macht)misbruik of seksuele intimidatie 
tegenover de sporter.  

 Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige 
sporter tot zestien 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 zal 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(stages), 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 
(macht)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 



    

                                    VOETBALVERENIGING DIO’30 

deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen 
uitoefenen.  

 De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de 
kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de begeleider 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, dan 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.  

  
  

Vertrouwenspersoon DIO’30  
  
Vertrouwenspersoon   
Iedereen die lid is van een sportvereniging in Nederland kan gratis een beroep op een 
vertrouwenspersoon doen. Er zijn vertrouwenspersonen voor slachtoffers van seksuele 
intimidatie, maar er zijn ook vertrouwenspersonen voor beschuldigden. Daarnaast zijn er 
adviseurs voor mensen die zelf geen slachtoffer zijn, maar te maken krijgen met een 
vermoeden, melding of klacht (zoals een bestuurder of een vertrouwenscontactpersoon). 
De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om 
de situatie op te lossen. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je 
niet weet. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij de 
vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.   
  
De vertrouwenscontactpersoon   
DIO’30 heeft een vertrouwenscontactpersoon. De vertrouwenscontactpersonen fungeert 
als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, 
vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Hij/zij biedt een luisterend oor, geeft 
raad en verwijst door voor geschikte hulp. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte 
van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.   
  

Daarnaast adviseert en stimuleert hij/zij DIO’30 of de KNVB om preventieve maatregelen 
te nemen.   
  

Functieprofiel   
De functie van een vertrouwenscontactpersoon bestaat uit een profiel, een, protocol 
waarmee de vertrouwenscontactpersoon werkt en een bijbehorend registratie- en 
rapportageformulier.   
 
Contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon kan via deveiligepoort@dio30.nl  
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