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Inleiding 
Ondanks duidelijke omschrijvingen van de functie van Sportverzorgers. Blijkt dat er in 
de media toch met een regelmaat een zede en of tucht zaak voorbij komt. 
Hierdoor krijgt het beroep van sportverzorger toch wel vaak een negatieve 
ondertoon. 
 
Alle sporters (prof, amateur, recreant of gezelligheid) moet er op kunnen vertrouwen 
dat zijn of haar lichaam van hem / haar is en dat deze zo met integriteit behandeld 
wordt. 
 
In dit preventie beleid fungeert als handleiding om als vereniging voldoende te doen 
aan het beschermen van sportverzorgers, sporters en derden.  
Daarnaast worden handreikingen gegeven die benadeelde sporters kunnen 
gebruiken om hun recht te halen als zij het gevoel hebben dat een sportverzorger 
hun onrecht heeft aangedaan. 
 
 
Termijn van dit Preventie Beleidsplan 
De vereniging is opgericht op 2 november 2016. Dit document is in december 2016 
opgesteld. 
 
Zolang de inhoud van dit beleid niet aan wettelijke aanpassingen of branche 
aanpassingen onderhevig is blijft deze van kracht.  
  



 

 

1. Missie/visie 
In december 2016 werd bekend gemaakt dat er zowel in het Engelse voetbal als bij 
het dames wielrennen in Nederland misstanden hebben plaats gevonden. Met een 
regelmaat komt het voor dat sporters een boekje open doen over hun begeleiders. 
Sporters worden tijdens zo’n periode van mishandeling tot in het diepste van hun ziel 
beschadigd. Lichamelijk, geestelijk, mentaal maar ook seksueel. 
 
Missie 
Sportverzorging Oost Nederland wil met haar preventie beleid aantonen dat de door 
haar ingezette sportverzorgers integer zijn voor een ieder maar in het bijzonder de 
sporter.  
 
Visie 
Voor alle sporters een zo goed mogelijke sportprestatie neerzetten zonder 
lichamelijke, geestelijk, mentale of seksuele intimidatie door teambegeleiders.  

1.1 Doelstelling 
Sportverzorgers van Sportverzorging Oost Nederland streven naar integriteit bij 
sportbegeleiding.  
  



 

 

2. Huidige situatie 
Op 2 november 2016 is de vereniging opgericht. 
Veel zaken moeten in de begin periode worden opgepakt.  
Om echter goed voor de dag te komen is een klachten regeling een vereiste. De is 
sinds december 2016 beschikbaar. 
Om te voorkomen dat er vreemde dingen gebeuren is besloten een Preventie Beleid 
op te stellen. 
Als bestuur kunnen en mogen we geen beroep doen op het controleren van de 
identiteit van een, potentieel, lid. 
Dit vangen we op door voor alle leden verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag voor 
te leggen. 
Daarnaast wordt er in dit document aangegeven waar sportverzorgers en sporter 
rekening mee moeten houden. 
 
Sportverzorging Oost Nederland maakt ook gebruik van documenten en informatie 
die beschikbaar is via sportkoepel NOC NSF en Instituut Sport Rechtspraak. 
 
Iedere sporter heeft recht op sportverzorging in een veilige omgeving. 

2.1 Sportevenementen begeleiding 
Ten tijde van, december 2016, het schrijven van dit preventie beleidsplan zijn al 
diverse sportevenementen bij ons aangevraagd en toegezegd 
Te weten; 

 Avanti Wilskracht Nieuwjaarsloop, 8 januari 2017 
 Enschede Marathon, 23 april 2017 
 Twente Run, Kans voor een Kind, 19 en 20 mei 2017 
 Triatlon Holten, 01 juli 2017 
 Landgoed Twente Marathon, 14 oktober 2017 
 NK Water basketbal, 19 mei 2018 

 
  



 

 

3. Plan van aanpak 
Met behulp van de toolkit van het NOC NSF is dit preventie beleid opgesteld om 
Grensoverschrijdend Gedrag te voorkomen. 

3.1 Aandacht voor het preventie beleid 
Sportverzorging Oost Nederland zal minimaal twee keer per jaar 
Grensoverschrijdend Gedrag onder de aandacht van haar leden brengen: 

 Tijdens de jaarvergadering zal in het secretarieel jaarverslag aandacht zijn 
voor grensoverschrijdend gedrag 

 Elk jaar zal één technische activiteit in het teken staan van het informeren van 
leden over grensoverschrijdend gedrag, bijvoorbeeld zouden kunnen zijn; 

o Wat doet gebruik van doping met een sporter? 
o Uitleg over de werkwijze van de dopingautoriteit? 
o Kunnen sportverzorgers ook pesten? 
o Wanneer is sportverzorging (sportmassage) seksuele intimidatie? 
o Discriminatie, Hoe gaat je als sportverzorger om met iemand met 

psoriasis, littekens na verbranding, een donkere huid? 
o Hoe probeer ik mijn functie als sportverzorger te beschermen tegen 

druk van het team dat ik begeleid? 
Het bestuur is verantwoordelijk van het organiseren van de technische activiteiten. 

3.2 De Risicoanalyse 
Sportverzorging Oost Nederland maakt jaarlijkse een risico analyse. Waarbij de 
belangen van de sporter voorop staan. 
SON-FORM 0016 Risico Analyse 
 
Toch houdt Sportverzorging Oost Nederland ook rekening met het intimideren van 
vooral haar vrouwelijke sportverzorgers. 
In sommige gevallen krijgen zij ook te maken met intimidatie. 
Hetzij in de vorm van discriminatie van sekse of in de vorm van beledigingen omdat 
ze vrouw is.  

3.3 Een Vertrouwens Contact Persoon 
Sportverzorging Oost Nederland maakt gebruik van een Vertrouwens Contact 
Persoon (VCP). Deze persoon is opgeleid door het NOC NSF tot VCP.  
Een VCP is het eerste aanspreekpunt voor een ieder die te maken heeft met 
Seksuele Intimidatie of Ongewenste Omgangsvormen en hier over wil praten.  
De VCP helpt vooral bij het procedurele advies. 
 
Het NOC NFS biedt Vertrouwens personen aan. Een vertrouwens persoon heeft een 
andere taak dan een VCP. Een vertrouwens persoon kan het volgende doen: 

 Begeleiden en adviseren een sporter bij een melding 
 Begeleiden en adviseren een beschuldigde 
 Het bestuur van een vereniging bijstaan 

Sportverzorging Oost Nederland heeft een Klachten Commissie waar sporters 
terecht kunnen als zij een klacht hebben. De klacht kunnen ten aan zien van: 

 Werkzaamheden  
 Ongewenste Omgangsvormen 

 
 



 

 

Klacht  
Ten aanzien van Werkzaamheden  
 Kwaliteit Sportverzorging Oost Nederland probeert er 

alles aan te doen om de kennis, kunde en 
vaardigheden van haar leden op pijl te 
houden. Mocht u aan de kennis, kunde en 
vaardigheden van het lid twijfelen is een 
klacht in te dienen bij de klachten commissie. 

 Doping Sportverzorging Oost Nederland keurt het 
gebruik van welke voor van doping af, als 
deze wordt gebruikt om een sportprestatie te 
bevorderen. Adviezen van de sportverzorger 
aan de sporter zijn dan ook niet gewenst.  
Sporters kunnen zich melden bij de klachten 
commissie. 
Tevens heeft de sportverzorger de plicht 
misstanden bij sportprestaties te melden. 

Ten aanzien van Ongewenste 
omgangsvormen 

 

 Agressie en Geweld Sportverzorging Oost Nederland keurt iedere 
vorm van agressie en geweld af.  
Mocht zich een situatie voor doen waarbij de 
sporter het gevoel heeft bejegend te worden 
kan deze contact opnemen met de klachten 
commissie. 

 Discriminatie Sportverzorging Oost Nederland keurt iedere 
vorm van discriminatie af.  
Mocht zich een situatie voor doen waarbij de 
sporter het gevoel heeft bejegend te worden 
kan deze contact opnemen met de klachten 
commissie. 

 Pesten Sportverzorging Oost Nederland keurt iedere 
vorm van pesten af. 
Mocht zich een situatie voor doen waarbij de 
sporter het gevoel heeft bejegend te worden 
kan deze contact opnemen met de klachten 
commissie. 

 Seksuele intimidatie Sportverzorging Oost Nederland keurt iedere 
vorm van seksuele intimidatie af.  
Mocht zich een situatie voor doen waarbij de 
sporter het gevoel heeft bejegend te worden 
kan deze contact opnemen met de klachten 
commissie.  
Het eerste aanspreekpunt is een Vertrouwens 
Contact Persoon. Is deze niet beschikbaar 
kunt u direct contact opnemen met het 
Vertrouwenspunt van het NOC NSF. 

 
  



 

 

3.4 Gedragsregels voor de Sportverzorger 
Sportverzorging Oost Nederland heeft Gedragsregels voor de Sportverzorger 
opgesteld. SON-FORM 0017 Gedragsregels voor de Sportverzorger. 
Deze worden aan elk nieuw lid van de vereniging uitgereikt. 
Het bestuur gaat er na uitreiken van het document vanuit dat een ieder zich hier aan 
houdt. 
Tijdens de Algemene Leden Vergadering zullen alle aanwezigen ter herinnering op 
het document worden gewezen.  
Mocht er een aanpassing van het document plaats vinden, dat wordt goedgekeurd 
tijdens de ALV, wordt elk lid hier via de nieuwsbrief van op de hoogte gesteld.  
 

3.5 Omgangsregels bij SON 
Sportverzorging Oost Nederland vindt het belangrijk dat er Omgangsregels zijn 
tussen sportverzorgers onderling, sporters en sportverzorgers en derden en 
sportverzorgers. 
Daarom zijn er Omgangsregels opgesteld. SON-FORM 0018 Omgangsregels binnen 
Sportverzorging Oost Nederland. 
 

3.6 SON leden en hun VOG 
Sportverzorging Oost Nederland behartigd de belangen van de sportverzorger. Om 
lid te kunnen worden van de vereniging moet men een diploma tot Sportmasseur 
kunnen voorleggen. Daarnaast mag men lid worden als men nog in opleiding zit. Dan 
wordt men aspirant lid. 
Fysiotherapeuten en Artsen die BIG geregistreerd zijn mogen ook lid worden. 
 
De sportverzorgers van Sportverzorging Oost Nederland werken vaak voor een 
vrijwilligers vergoeding bij sportverenigingen / sportclubs / sportinstituten. Enkelen 
hebben daarnaast ook nog een eigen praktijk waarin zij werkzaamheden verrichten. 
Sportverzorging Oost Nederland probeert sportverzorging onder de aandacht te 
brengen van de sporters. Dit doen we door het aanbieden van een 
sportverzorgingsteam bij sportevenementen. 
De sportverzorgers die worden ingezet bij het sportverzorgingsteam krijgen hiervoor 
een onkostenvergoeding en kilometer vergoeding. 
Te allen tijde vertegenwoordigen ze ook hun lidmaatschap bij Sportverzorging Oost 
Nederland.  
Sportverzorging Oost Nederland zorgt als belangen behartiger voor collectieve 
verzekeringen, team uitstraling bij sportevenementen, kennis en kunde op niveau 
houden dan wel vergroten.  
 
Een sportverzorger van Sportverzorging Oost Nederland zou voor verschillende 
sporten, niveaus en teams gevraagd kunnen worden. 

 Volwassenen, mannen of vrouwen 
 Jeugd, alle leeftijden 
 (Verstandelijke) Beperking 

o Rolstoel vierdaagse Delden / Handbikes / Zit volleybal 
o NK water basketbal  

Daarom is besloten dat van alle leden een Verklaring Omtrent Gedrag voorgelegd 
moet worden. 



 

 

De secretaris van Sportverzorging Oost Nederland zal de procedure aan het lid 
uitleggen. 
 
Sportverzorging Oost Nederland maakt indien nodig gebruik van het registersysteem 
voor plegers Seksuele Intimidatie. 
 

3.7 Delen en informeren 
Het bestuur gebruikt het preventie beleidsplan als hulp middel om alle leden, 
sportevenementen, sporters en derden te informeren over de manier waarop 
geprobeerd wordt elke vorm van Ongewenst Gedrag en in het bijzonder Seksuele 
Intimidatie te voorkomen. 
 
Op de website www.sportverzorgingoostnederland.nl is hier aandacht voor. 
 
Tevens wordt er elke ALV in het secretariële verslag aandacht besteed aan 
Ongewenst Gedrag. 
Eens per jaar vindt er een technische activiteit plaats die in het teken staat van 
Ongewenst Gedrag.  
 
  



 

 

4. Het eerste jaar 
Het bestuur is zich er bewust van het belang van een goed preventie beleid. 
Zeker omdat sportverzorgers veel lijfelijk contact met sporters hebben. 
Door dit preventie beleid en haar ondersteunende documenten goed toe te passen 
blijft het bieden van sportverzorging ons inziens mogelijk. 
  
Diverse zaken en onderwerpen besproken in dit preventie beleidsplan konden zo 
vlak na de oprichting nog niet volledig worden geregeld. 
In dit preventie beleidsplan is dan ook meer de wenselijke stappenplan opgenomen 
dan het daadwerkelijke stappenplan. 
Na de eerst Algemene Leden Vergadering in mei 2017 zullen alle in dit Preventie 
Beleidsplan aangegeven punten gerealiseerd moeten zijn. 
Het eerste contact met het NOC NSF, Instituut Sportrechtspraak en een Vertrouwens 
Contact Persoon hebben plaats gevonden.  
Nu moeten de eerste gespreken plaats vinden en uitmonden in een ondersteuning 
aan Sportverzorging Oost Nederland.  
 
  



 

 

5. Organisatie 
Dit document is opgesteld door en voor Sportverzorging Oost Nederland. 
Beschikbare gegevens: 
 

Sportverzorging Oost Nederland 
 
Postadres Operastraat 105  

7534 EJ  
Enschede 

 
Kamer van Koophandel 67217575 
Belastingdienst BSI 856881016 
 
Rabobank rekeningnummer 0314 064 486 
IBAN NL72RABO 0314 064 486 

 

5.1 Bestuur 
Het bestuur van Sportverzorging Oost Nederland bestaat uit vrijwilligers. 
Voor het vrijwilligerswerk krijgen zij geen vrijwilligersbijdrage. 
Gemaakte onkosten en kilometers voor de vereniging worden wel vergoed. 
 
Het bestuur is volledig onafhankelijk en wordt tijdens de Algemene Leden 
Vergadering gekozen. 
 

Voorzitter   mevrouw G.H. Hering - Volmbroek 
Secretaris   de heer  H.J.M. van den Bovenkamp 
Penningmeester  mevrouw I. de Groot - van Kesteren 
Coördinator  
Sportevenementen de heer P.J. Tyburski 
Bestuurslid  mevrouw A. Busschers 

 
 


