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VEILIG SPORTKLIMAAT 

 
Elke week beleven we samen met miljoenen andere Nederlanders veel plezier aan sport. 

Is het niet als sporter, dan wel als vrijwilliger of toeschouwer. Vaak is de sfeer op en rond 

het veld, de baan, wand of het bad prima, maar zo nu en dan komt helaas ook 

ongewenst gedrag en soms zelfs agressie of geweld voor.  

 

Wat is een veilig Sportklimaat 

Om te zorgen dat sport leuk blijft, en nog leuker wordt, hebben de sportbonden en 

NOC*NSF, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het 

actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ ontwikkeld. Door positief gedrag te stimuleren, 

kennis en vaardigheden te vergroten en ongewenst gedrag aan te pakken, werken 

sportverenigingen, sportbonden en NOC*NSF samen aan een veiliger sportklimaat. Een 

klimaat waarin je met plezier sport en jezelf kunt zijn.   

 

Voor een sportbond als de NKBV is het van belang dat onze minderjarige sporters hun 

sport veilig kunnen beoefenen. Zowel in technische zin, als in sociaal-emotionele zin en 

op het gebied van lichamelijke integriteit.  

 

Dit document is bedoeld om NKBV-regio’s en (erkende) klimverenigingen te informeren 

over het veilig sportklimaat en op welke wijze deze organisaties kunnen bijdragen aan 

een veilig sportklimaat, over gedragsregels die seksuele intimidatie moeten voorkomen 

en over het inschakelen van een Vertrouwenscontactpersoon. Daarnaast vind je alle 

informatie over de Verklaring Omtrent het Gedrag die vrijwilligers en trainers die met 

jongeren en verstandelijk gehandicapten moeten aanvragen. 
 

 

GEDRAGSREGELS SEKSUELE INTIMIDATIE 
De NKBV heeft samen met NOC*NSF ter preventie van seksuele intimidatie in de sport 

een aantal gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels zijn van belang voor iedereen 

die aan sport doet. Ze zijn vooral bedoeld om alle begeleiders van sporters en van 

sportactiviteiten een richtlijn te geven ten aanzien van welk gedrag wel en niet is 

toegestaan. 

 

De gedragsregels zijn op 20 mei 1997 vastgesteld door de Algemene Vergadering van 

NOC*NSF. De NKBV is lid van NOC*NSF, daarmee zijn de gedragsregels ook van 

toepassing op verhoudingen binnen de klim- en bergsport tussen sporters onderling, 

tussen kader onderling en tussen sporters en kader. De regels zijn gemaakt om de 

risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren 

als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Deze 

gedragsregels zijn van toepassing voor iedereen die namens of voor de NKBV 

activiteiten/trainingen organiseert. 
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VERTROUWENSCONTACTPERSOON (VCP) BIJ DE NKBV 

Een veilig sportklimaat, het lijkt zo vanzelfsprekend. In veilige handen tijdens een 

training op de klimmuur, gedurende een opleidingsweekend in België of tijdens je eerste 

cursus of wandelweek in de Alpen. Onze instructeurs en trainers volgen een gedegen 

opleiding. Wij verwachten van hen dat ze zich houden aan de ethische code zoals die 

geldt tussen sporters onderling of tussen instructeurs en deelnemers. 

De NKBV werkt aan een veilig sportklimaat, voortdurend. Dat doen we samen met het 

bestuur, de regio’s, onze instructeurs en trainers, onze verenigingen en met klimhallen.  

 

Wanneer iemand 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, zowel 

voor het slachtoffer als de omgeving. Bij de NKBV hebben we een 

Vertrouwenscontactpersoon (VCP), Femke Welvaart. Zij is bereikbaar op vcp@nkbv.nl en 

kan helpen als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Slachtoffers en omgeving 

kunnen contact opnemen met Femke, zij zal vervolgens richting geven welke stappen 

genomen kunnen worden als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag.  

 

Download het document Vertrouwenscontactpersoon op www.nkbv.nl/vsk voor meer 

informatie.  

 

HOE OM TE GAAN MET DE AANSTELLING VAN VRIJWILLIGERS  

BIJ DE REGIO/VERENIGING? 

Het is raadzaam om nieuwe vrijwilligers te screenen, zeker als de vrijwilligers met 

minderjarigen gaan werken.  Als vereniging of regiobestuur heb je een aantal 

mogelijkheden om meer grip te krijgen op de mensen die actief zijn voor de NKBV.  

 

Kennismakingsgesprek 

Je kunt als regio/klimvereniging een kennismakingsgesprek voeren met potentiële 

vrijwilligers. Dit gesprek laat zien dat je de organisatie de inzet van vrijwilligers serieus 

neemt. Vraag in het gesprek naar de motivatie van de vrijwilliger om met kinderen te 

werken, naar zijn/haar werkervaring en naar referenties bij vorige organisaties.  

 

Referenties checken 

Een regio/klimvereniging kan ook de achtergrond van nieuwe vrijwilligers controleren. Je 

kunt bijvoorbeeld n.a.v. het cv van de vrijwilliger contact opnemen met verenigingen of 

organisaties waar hij/zij eerder actief was. Vraag hierbij naar mensen die direct met de 

nieuwe vrijwilliger hebben samengewerkt en vraag bij hen na of de verkregen informatie 

(uit het cv of het gesprek) juist is.  

  

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 

Op 13 juni 2015 is er tijdens de Vergadering van Afgevaardigden afgesproken dat alle 

vrijwilligers die met minderjarigen werken een VOG moeten hebben. Het aanvragen van 

deze VOG is voor vrijwilligers gratis. Op de volgende pagina’s lees je meer over wat de 

regio/klimvereniging moet doen om dit in te richten.  

 

  

mailto:vcp@nkbv.nl
http://www.nkbv.nl/vsk
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Handleiding voor het klaarzetten en aanvragen van VOG-

verklaringen  
 

Om de VOG gratis aan te vragen, moet je als regio of klimvereniging een aantal zaken 

inrichten.  

 

Wat is een VOG? 

VOG staat voor Verklaring Omtrent het Gedrag. Uit deze verklaring van het ministerie 

van Veiligheid en Justitie blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen 

bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe 

baan of het werken met minderjarigen binnen de sport. Een Verklaring Omtrent het 

Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. 

  

Waarom een VOG? 

Een VOG is een van de maatregelen die de NKBV neemt om de kans op seksuele 

intimidatie en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag te verkleinen. Het geeft 

meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of 

verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, 

een functie binnen de sport kunnen uitoefenen.  

  

Is een VOG genoeg? 

Misbruik kan helaas nooit 100 procent worden voorkomen en het vragen van een VOG 

van vrijwilligers en betaalde krachten is slechts één van de maatregelen ter preventie 

van seksuele intimidatie.  

Andere maatregelen die de NKBV heeft genomen, zijn het aanstellen van een 

Vertrouwenscontactpersoon en het opstellen van een aantal gedragsregels voor iedereen 

die met minderjarigen werkt.  

  

Wie moet een VOG aanvragen? 

Alle NKBV-vrijwilligers, die werken met minderjarigen (<18) en/of (verstandelijk) 

gehandicapten, zullen een VOG moeten aanvragen. Vrijwilligers in dezen zijn bijvoorbeeld 

regio-instructeurs en begeleiders die werken met jeugd, alpiene instructeurs die 

jeugdcursussen (mede)leiden, RTC-trainers en jeugdtrainers binnen aangesloten 

klimverenigingen. 
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Procedure 

 
Als klimvereniging/regio moet je een aantal stappen doorlopen voordat je een VOG gratis 

beschikbaar kunt stellen. Hieronder lees je daar meer over. Op de 

regio/verenigingswebsite is een pagina ingericht over het Veilig Sportklimaat. Kijk als 

voorbeeld op de landelijke pagina over dit onderwerp.  

 

Stap 1: inrichten regio/klimverenigingwebsite met hierop de volgende items: 

 Gedragsregels seksuele intimidatie  

 Aanstellingsbeleid vrijwilligers 

 Vertrouwenscontactpersoon  

 Andere maatregelen (verwijzing landelijke pagina) 

 

 

Stap 2. Meld je Regio/Klimvereniging aan via www.gratisvog.nl  

Bij het aanmelden voer je de gegevens van de organisatie in, zoals het KVK-nummer. 

Daarnaast beantwoord je een aantal vragen waarmee getoetst wordt of de 

regio/klimvereniging aan de voorwaarden voor de Regeling gratis VOG voldoet. Hiervoor 

moet de regio/klimvereniging onder andere laten zien dat de regio/klimvereniging breder 

preventief beleid voert, door middel van het uploaden van een document of het verwijzen 

naar de website. Zie stap 1.  

 

Onder het kopje Voorwaarden Regeling wordt je gevraagd een aantal documenten als 

bewijslast mee te sturen. Het gaat om onderstaande documenten die moeten worden 

geüpload:  

 

 Gedragsregels seksuele intimidatie  

 Aanstellingsbeleid vrijwilligers 

 Vertrouwenscontactpersoon  

 Andere maatregelen (verwijzing naar de NKBV-pagina www.nkbv.nl/vsk)  

Deze documenten zijn te downloaden op www.nkbv.nl/vsk  
 

NOC*NSF geeft vervolgens een advies aan het ministerie van Veiligheid en Justitie, 

waarna de regio/klimvereniging maximaal 10 weken later (maar waarschijnlijk eerder) 

bericht krijgt of de regio/klimvereniging is toegelaten tot de Regeling gratis VOG. 

 

Meer informatie over het breder preventief beleid, vind je hier. 

 

Stap3. Vraag e-Herkenning aan 

Om VOG’s te kunnen aanvragen (na goedkeuring van deelname door het ministerie), 

moet de regio/klimvereniging een e-Herkenning hebben, omdat het om vertrouwelijke en 

persoonsgegevens gaat.  

 

e-Herkenning aanvragen kan via de site www.eherkenning.nl. Voor de VOG-aanvraag is 

een betrouwbaarheidsniveau 1 voor e-Herkenning voldoende. De kosten voor het 

aanvragen zijn maximaal € 15 per jaar. Het landelijk bureau heeft gekozen voor KPN, 

uiteraard kan dit ook een andere aanbieder zijn.  

 

Na het inrichten van bovenstaande is het mogelijk om VOG’s aan te vragen.  

http://www.nkbv.nl/vsk
http://www.nkbv.nl/vsk
http://www.gratisvog.nl/
http://www.nkbv.nl/vsk
http://www.nkbv.nl/vsk
http://www.nocnsf.nl/stream/voorwaarden-preventief-beleid
http://www.eherkenning.nl/


 
 

Koninklijke Nederlandse Klim en Bergsport Vereniging 

 

Stap 4. Klaarzetten van de VOG voor je vrijwilliger  

Als regio of klimvereniging neem je de eerste stap voor het aanvragen van een VOG. Dit 

doe je via de deze link. Daar geef je aan dat het gaat om omgang met personen 

minderjarigen (profiel 84) en/of mensen met een verstandelijke beperking (profiel 85).  

 

Vervolgens vul je de volgende gegevens in voor de vrijwilliger: volledige naam, e-

mailadres en geboortedatum.  

 

Daarna ontvangt de vrijwilliger een e-mail met een link naar het formulier.  

 

LET op: profiel 84 is pas zichtbaar als stap 1 t/m 3 zijn afgerond en zijn 

goedgekeurd.  

 

Stap 5. De vrijwilliger voor wie de VOG wordt aangevraagd, rondt de aanvraag 

af 

De vrijwilliger kan met zijn/haar DigiD inloggen en vult de benodigde gegevens aan. De 

COVOG beoordeelt de aanvraag en na goedkeuring ontvangt de vrijwilliger de VOG per 

post. 

 

Stap 6. Registeren VOG in MijnNKBV  

De vrijwilliger kan via de MijnNKBV-omgeving de VOG uploaden. De VOG wordt 

vervolgens zichtbaar in het verenigingsdossier.   

 

 

Informatie 

Neem voor meer informatie over het inrichten van het VeiligSportKlimaat contact op met 

Reinier Rijke via onderstaande gegevens: 

 

Reinier Rijke 

reinier.rijke@nkbv.nl  

0348-484065 
 

https://mijn.justis.nl/vog/vogorganisatie/inloggen.htm
mailto:reinier.rijke@nkbv.nl

