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VERTROUWENSCONTACTPERSOON  – BOBOZ 

 

In de maatschappij in het algemeen en in de sportwereld in het bijzonder wordt veel 

gesproken over ongewenst gedrag, zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie c.q. 

ongewenste intimiteiten. BOBOZ hecht aan goede omgangsvormen en een veilig 

sportklimaat. Daarom hebben we met elkaar een aantal gedragsregels opgesteld, niet alleen 

voor zwemleiders en begeleiders, maar ook voor de leden, ouders en verzorgers. We nemen 

incidenten die gepaard gaan met verbaal of fysiek geweld, pestgedrag of seksuele intimidatie 

uiterst serieus.  

BOBOZ wil van harte de maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen die hoort bij het 

bestaansrecht van een vereniging. Daarom heeft het bestuur besloten voor alle vrijwilligers 

een VOG (verklaring omtrent gedrag) aan te vragen en een VCP’er   

Vertrouwenscontactpersoon aan te stellen. 

Het bestuur van BOBOZ stelt hierbij de VCP’er voor: 

 
 
 

 

 
Ik ben Jennifer Olapido.  
 
Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Jennifer (39). Ik geef nu zo'n 4 jaar 
les in bad je 2. Dat doe ik met veel geduld, plezier en liefde. 
Voor mij is het ook een leuke manier om wat met mijn broertje te 
doen. Tegelijkertijd kan ik wat voor een ander betekenen.  
Naast het zwemles geven heb ik een maatschappelijke achtergrond. 
Die mooi aansluit bij de rol als vertrouwenspersoon. 
 
Het is belangrijk voor mij, dat we op een veilige en respectvolle 
manier kunnen leren en werken. En als dat niet zo is, dat het dan op 
een veilige plek besproken kan worden.  
 
Ik hoop als je mij nodig hebt, je mij weet te vinden. Ik zal naar je 
luisteren en samen met je kijken hoe we het verder kunnen aanpakken. 
Als vertrouwenscontactpersoon van BOBOZ streef ik ernaar zo 
laagdrempelig mogelijk te zijn voor iedereen die te maken krijgt met 
ongewenst gedrag en de behoefte heeft hierover in gesprek te gaan. 
Hierbij zal ik me houden aan de taken en verantwoordelijkheden zoals 
hieronder omschreven.  
Ik ben te bereiken op het onderstaande mailadres: 
VertrouwenspersoonBoboz@gmail.com 
 

 

 

 

mailto:VertrouwenspersoonBoboz@gmail.com


           
     BOBOZ    

Zwemvereniging 
                             

 

  

Een VCP’er is een neutrale partij waarmee je in gesprek kunt gaan over ongewenst gedrag.  

De taken zijn: 

1. Het verzorgen van de eerste opvang van de leden die zijn lastig gevallen 

2. Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is 

3. Eventueel verwijzen naar hulpverlenende instanties of andere 

oplossingsmogelijkheden 

4. Adviseren, ondersteunen en begeleiden tijdens het proces 

5. Een VCP’er gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie. Er is 

geheimhoudingsplicht. 

NOOT: Het incident kan de vertrouwelijkheid overtreffen en moet de VCP een 

melding maken bij een instantie waar dat thuishoort 

 

Verantwoordelijkheid: 

1. De VCP’er is niet verantwoordelijk voor het oplossen van spelende problemen. 

Hiervoor zullen externe instanties opgeroepen worden. 

2. De VCP’er is niet verantwoordelijk voor de keuzes die zijn gemaakt door de 

betrokkene naar aanleiding van een gesprek 

 

Vereisten VCP’er: 

1. VCP’er is geen bestuurslid 

2. DE VCP’er is niet inhoudelijk betrokken bij procedures binnen het bestuur 

3. DE VCP’er kan vertrouwelijke gesprekken voeren 

4. De VCP’er kan omgaan met de vertrouwelijkheid en de weerstanden, met de emoties 

van alle partijen 

 

Contact met het bestuur: 

1. De VCP neemt contact op met het verantwoordelijke bestuurslid bij een melding. In 
alle gevallen gebeurt dit anoniem. In het begin zal er regelmatig contact zijn tussen 
het bestuur en de vertrouwenscontactpersoon om te bekijken of alles goed verloopt.  

2. De VCP geeft – eventueel aan de hand van ervaringen – (on)gevraagd advies en 
informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen 
ongewenst gedrag. 

 

Wat verstaan we onder ongewenst gedrag:  
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1. Agressie en geweld 

2. Seksuele intimidatie/ ongewenste intimiteiten 

3. Pesten 

4. Discriminatie 

5. Machtsmisbruik  

 

Het bestuur van BOBOZ wil zeker ook proactief handelen. Daarom zijn preventieactiviteiten 

van belang. 

 De VCP profileert zich binnen de BOBOZ en zorgt ervoor dat iedereen binnen de 
organisatie op de hoogte is van het bestaan van de VCP. 

 De VCP houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van 
preventie en sanctionering van ongewenst gedrag binnen de sport. Deze informatie 
wordt o.a. voorzien door het bestuur van de vereniging.  

 De VCP draagt bij aan beleidsuitvoering op verenigingsniveau met betrekking tot 
landelijke ontwikkelingen in het beleid ongewenst gedrag en sociaal veilige 
sportomgeving. 

 Het initiatief van deze preventieactiviteiten ligt bij het bestuur van de vereniging.  
 
 

 

 




