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Vertrouwenscontactpersoon NSkiV
Grensoverschrijdend gedrag komt overal voor: op het werk, in de disco, op school… en
helaas ook in de sport. Als je ermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je
terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies. Als sportbond heeft de NSkiV een
vertrouwenscontactpersoon benoemd die je op weg helpt naar het juiste advies.

Signaleren en praten
Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Wanneer je te maken
krijgt met grensoverschrijdend gedrag is dat een teken dat die 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. Erover praten is vaak moeilijk. Het kan allerlei nadelige gevolgen hebben
voor jou en voor anderen. Op die momenten kan het prettig zijn om met iemand van
buitenaf te kunnen praten en advies te vragen. Daarom heeft de NSkiV een
vertrouwenscontactpersoon aangesteld of kan je gebruik maken van het annonieme
'Speak-Up' systeem. Dit is bereikbaar via deze link.

Vertrouwenscontactpersonen
Je kunt contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon als je melding wilt doen
van grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenscontactpersoon is er niet alleen voor
slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag, maar ook voor ouders en begeleiders. Ook
beschuldigden kunnen hier om advies vragen. Tevens kan je bij een vermoeden van
grensoverschrijdend gedrag in jouw omgeving contact zoeken met de
vertrouwenscontactpersoon. Hij of zij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar
mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk
behandeld en er gebeurt niets dat je niet weet. Indien gewenst wordt doorverwezen naar
de vertrouwenspersonen van NOC*NSF, die kunnen adviseren en ondersteunen bij
eventueel verder te nemen stappen. De vertrouwenscontactpersoon zal niet inhoudelijk
adviseren maar helpen om in contact te komen met de juiste persoon met de benodigde
kennis en competenties.

Hoe te bereiken
Je kan de vertrouwenscontactpersoon van de NSkiV benaderen voor een melding of een
vermoeden van grensoverschrijdend gedrag. De melding kan gericht worden
aan vertrouwenscontactpersoon@wintersport.nl. De melding wordt strikt vertrouwelijk
behandeld. Ook kan je anoniem een vraag stellen of een melding maken via het 'Speak
Up' systeem via deze link.

Melding bij NOC*NSF

Daarnaast kan men gebruik maken van de diensten van speciale vertrouwenspersonen
en adviseurs van NOC*NSF. Zij bieden een luisterend oor en adviseren en ondersteunen
bij eventueel verder te nemen stappen. Voor slachtoffers en beschuldigden zijn er aparte
vertrouwenspersonen. Wie advies wil over de aanpak van een negatieve situatie kan
terecht bij een van de adviseurs. Zij zijn er voor zowel bonden als verenigingbestuurders,
als ook voor ouders van sporters. Vertrouwenspersonen en adviseurs kennen de
sportwereld, zijn specifiek opgeleid, deskundig én onafhankelijk.

Vertrouwenspunt Sport
Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de
sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft
sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en
normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en
grensoverschrijdend gedrag die de olympische kernwaarden van respect, vriendschap
en fair play aantasten.
Daarom heeft NOC*NSF het Vertrouwenspunt Sport in het leven geroepen. Hier kun je
vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels,
waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende
ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van
anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of
adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan
te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.
Alle sporters, maar ook hun omgeving (begeleiders, trainers, coaches, ouders, medische
staf, teamgenoten, et cetera) kunnen gebruikmaken van het Vertrouwenspunt Sport. Met
deze service bieden we de sport een luisterend oor:
•

•

Voor persoonlijke vragen, dilemma’s of meldingen die vertrouwelijk zijn. In een
vertrouwelijk gesprek met een deskundig vertrouwenspersoon of adviseur
bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te
pakken. Je houdt zelf de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.
Voor het melden van misstanden waar iets mee gedaan moet worden. Deze
meldingen leiden tot vervolgonderzoek, waarbij het mogelijk is dat dit onderzoek
leidt tot sancties en/of maatregelen.

Het Vertrouwenspunt Sport helpt de beller bij het maken van de voor hemzelf juiste
keuzes. Door goede begeleiding wordt verergering en herhaling van grensoverschrijdend
gedrag voorkomen. Met het melden van misstanden signaleren we problemen en kan
het beleid of de organisatie aangepast worden. Bij het Vertrouwenspunt Sport kun je
terecht voor alle thema’s van vertrouwelijke aard. Daarbinnen onderscheiden we
grensoverschrijdend gedrag (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, belediging,
bedreiging en mishandeling), doping, matchfixing en eetstoornissen. De gesprekken zijn
vertrouwelijk en je kunt anoniem blijven indien je dat wilt en daar zelf ook zorg voor
draagt. De vertrouwelijkheid is heel belangrijk en is goed geborgd binnen NOC*NSF. De
vertrouwenspersonen kunnen op de inhoud van de gesprekken door hun
leidinggevenden of de directie niet worden aangesproken!

Bereikbaarheid

Je kunt het Vertrouwenspunt Sport op verschillende manieren benaderen:
•
•
•
•

Telefoon: 0900 202 55 90 (gebruikelijke belkosten) – maandag t/m vrijdag 08.00 –
20.00 uur.
WhatsApp: 06-53646928
E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl
Volledig anoniem via Speak Up.

