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Ongewenst gedrag
Help het is mis!
Wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag is dat een teken dat de (sport)omgeving
niet veilig meer is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer
van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met
iemand in wie je vertrouwen hebt. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen van
grensoverschrijdend gedrag kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen.

Praat met iemand..
Als je zelf te maken hebt (gehad) met grensoverschrijdend gedrag op je sportvereniging is het
allereerst belangrijk dat je er niet alleen mee blijft rondlopen. Erover praten is vaak moeilijk. Bekijk
hoe je kunt zorgen dat het gedrag niet meer plaatsvindt. Kun je zelf aan de pleger duidelijk maken
dat je niet van zijn gedrag of opmerkingen gediend bent? Of kun je er met iemand over praten?

Vertrouwenscontactpersoon
Ga na of er een vertrouwenscontactpersoon (VCP) beschikbaar is in je eigen sportvereniging om je
verhaal kwijt te kunnen. Een vriend of vriendin, teamgenoot of iemand anders in de vereniging kan
natuurlijk ook. Probeer samen op een rijtje te krijgen wat er gebeurt en wat je zou kunnen doen om
de situatie te doorbreken.

Ik wil contact!
Als je liever met een onbekende wilt praten, kun je contact opnemen met het Centrum Veilige Sport
Nederland of één van de vertrouwenscontactpersonen (VCP) van de KNVvL, Frouwke Kuijpers of
Bryan Meijers. Je kunt daar je verhaal kwijt en je krijgt er deskundig advies. Als je wilt, krijg je
ondersteuning van één van de vertrouwenspersonen of adviseurs van het Centrum Veilige Sport
Nederland. Zij zijn onafhankelijk, kennen de sportwereld en zijn opgeleid om vertrouwenswerk in de
sport te doen. Ze helpen je om de juiste stappen te zetten. De begeleiding is uiteraard kosteloos.
Als je als vereniging geconfronteerd wordt met grensoverschrijdend gedrag, schroom dan niet om de
vertrouwenscontactpersoon van de KNVvL óf het Centrum Veilige Sport Nederland - contact te
mailen of bellen voor advies. Er zijn speciale verenigingsadviseurs, die kunnen adviseren wat wel en
wat niet te doen.

Contactgegevens
De vertrouwenscontactpersonen (VCP) van de KNVvL zijn Frouwke Kuijpers en Bryan Meijers.
Contactgegevens:
Frouwke Kuijpers:
frouwke.kuijpers@knvvl.nl
Mobiel: 06-21576128
Bryan Meijers:
bryan.meijers@knvvl.nl
Mobiel: 06-82173197
Je kunt het Centrum Veilige Sport Nederland op meerdere manieren bereiken.
Hoe, dat vind je hier: Centrum Veilige Sport Nederland - contact
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