
Sociale veiligheid 

Bij ZOVOC hoort het verenigingsgevoel. Iedereen moet zich welkom voelen. Grensoverschrijdend 
gedrag wordt op geen enkele wijze getolereerd. 

Als basis voor dit beleid hanteren we gedragsregels, hebben we vertrouwenscontact-personen 
aangesteld en moet elke trainer, coach, kampbegeleider en de leden van het  bestuur, de 
seniorencommissie, de jeugdcommissie en evenementencommissie van ZOVOC een Verklaring 
Omtrent Gedrag overleggen (en de VOT ondertekenen? E/o is de landelijk vastgestelde gedragscode * 
(evt link naar vindplek op de website) voor begeleiders in de Sport via het NEVOBO lidmaatschap 
geldig voor alle trainers en begeleiders)  

 

Bij ZOVOC: 

● Accepteren en respecteren we de ander zoals men is en discrimineren wij niet. 
● Willen we dat elk (aspirant) volleyballend lid met plezier kan volleyballen. 
● Behandelen we onze tegenstanders en scheidsrechters met respect. 
● Hebben we waardering voor onze vrijwilligers.   
● Durven we onderwerpen/zaken bespreekbaar te maken. 
● Spreken we elkaar aan op naleving van de gedragsregels en ondersteunen we elkaar 

 

Kernwaarden van Zovoc 

Sportiviteit en respect 

Sportiviteit en respect staan bij ons voorop. Volleybal is een teamsport. Het team is groter dan alleen 
je volleybalteam. Je medespelers, de vele vrijwilligers én tegenstanders maken volleyballen mogelijk. 
We streven dan ook naar teamspirit door de hele vereniging heen. Of je nou speler, scheidsrechter, 
teller, supporter of bestuurslid bent. We doen het samen, met respect voor elkaar én voor de 
tegenstander. Waarom? Omdat jij dat verdient en de ander ook. 

 

Wij doen het samen 

Zovoc is een vereniging. Dit impliceert een andere benadering van verbinding. Wij maken het graag 
expliciet. Lid zijn van Zovoc is geen zakelijke, financiële transactie gericht op consumeren maar een 
duurzame verbinding waarbij we in vereniging . Individuele én gezamenlijke doelen proberen te 
bereiken. Volleybal is teamsport, niet alleen in de beoefening van de sport maar ook om het 
beoefenen mogelijk te maken. Zovoc maken we samen. 

 

Iedereen telt mee 

We zijn allen verschillend maar minimaal één ding verbind ons allen. De interesse voor onze sport, 
volleybal. Wat je ook doet binnen de vereniging, wie je ook bent, hoe oud of jong je bent, hoe goed 
of minder goed je kan volleyballen, recreatief of competitief speelt, bij ons telt iedereen mee. 

Gedragsregels - Sportiviteit en Respect 



Sport is een belangrijk onderdeel in de samenleving. Sport kan een belangrijke maatschappelijke 
waarde hebben binnen onze samenleving, maar helaas zien we ook negatieve verschijnselen zoals 
scheldpartijen, schreeuwende ouders en negatief gedrag van spelers en supporters. 

Zovoc hecht aan goede omgangsvormen en een veilig sportklimaat. Zovoc wil een vereniging zijn 
waar jij je veilig voelt en graag wilt zijn. Daarom hebben we met elkaar een aantal gedragsregels 
opgesteld, niet alleen voor spelers en trainers, maar ook voor scheidsrechters, ouders en supporters. 
Als vereniging staan wij voor de kernwaarden Sportiviteit en Respect. 

Zovoc sluit daarmee aan op landelijke bewegingen als Positief Coachen, Sportiviteit & Respect en 
Vreedzaam. We nemen incidenten die gepaard gaan met verbaal of fysiek geweld, pestgedrag of 
seksuele intimidatie uiterst serieus. De club heeft vier vertrouwenscontactpersonen (VCP’s) die 
kunnen aanhoren en doorverwijzen bij incidenten. 

 

 

 

 

Algemene gedragscode Zovoc 

 

Wij verwachten dat iedereen zich aan deze gedragsregels houdt. Spreek elkaar aan, als iemand deze 
regels niet naleeft, of meldt het bij de begeleiders/coaches. 

 

Sporters 

- Train en speel met respect voor jezelf, teamgenoten, tegenstanders en de scheidsrechters. 
- Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent. 
- Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn. 
- Wijs je medespelers op onsportief of onplezierig gedrag. 
- Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden 

bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend. 
 

Trainers en coaches/begeleiders  (Positief coachen) 

- Leer je spelers dat de spelregels afspraken zijn waaraan niemand zich mag onttrekken. 
- Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een 

onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook. 
- Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd 

verliezen. 
- Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter en vermijd discussies tijdens de wedstrijd. 
- Wees gul met lof wanneer het verdiend is. 

 

Scheidsrechters 

- Zorg ervoor dat u goed op de hoogte bent van de spelregels van het niveau dat u fluit. 
- Fluit vol overtuiging en durf consequent te fluiten. 



- Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten. 
- Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag sportief is. 
- Let them play. 

 

  

Ouders en verzorgers 

- Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe. 
- Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een 

grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman/-vrouw. Maak het kind nooit 
belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft 
verloren. 

- Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van 
beide teams en respecteer de beslissingen van scheidsrechters, trainers en coaches. 

- Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten te 
voorkomen. 

- Erken de waarde en het belang van trainers/coaches en scheidsrechters. Deze vrijwilligers 
geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken. 

 

Protocol vertrouwenscontactpersoon (VCP) 

 

Bepalingen 

- De VCP gaat vertrouwelijk om met de informatie en zorgt voor de bescherming van de 
privacy. De VCP handelt alleen met medeweten van betrokkene(n). 

- Het bestuur wordt in principe anoniem*, geïnformeerd over het signaal/melding en/of 
rondom ontwikkelingen binnen de vereniging. Als een signaal risico met zich meebrengt voor 
meer personen dat de melder, is de VCP genoodzaakt de anonimiteit op te heffen. Uiteraard 
pas na het informeren van de melder hierover.  

- Het bestuur heeft in gevallen van seksuele intimidatie en misbruik een meldplicht aan de 
vertrouwenspersoon van de volleybalbond resp Centrum Veilige Sport (CVSN) 
 

 
Bereikbaarheid 

De VCP’s zijn per mail of telefonisch bereikbaar. Zij zullen zo snel mogelijk reageren. 

 

Werkzaamheden vertrouwenscontactpersoon 

De VCP zal in eerste instantie altijd een luisterend oor bieden. Vervolgens zal verduidelijkt worden 
welke mogelijke stappen ondernomen kunnen worden en of betrokkene daar hulp bij nodig heeft, in 
welke vorm en van wie. Verder kan de VCP adviseren, bemiddelen en ook doorverwijzen naar een 
andere (hulpverlenende) instantie. 

 

Privacy en geheimhouding 



De VCP respecteert de privacy en streeft naar anonimiteit en geheimhouding; dit duurt voort, ook 
wanneer je als lid van ZOVOC de vereniging hebt verlaten of als de vertrouwenscontactpersoon zijn 
of haar functie heeft beëindigt. De rapportages en meldingen moeten door het bestuur 2 jaar 
bewaard blijven. 

 

Verslaglegging 

De VCP houdt een verslag bij, bij zoveel mogelijk anoniem. Betreffende persoon kan op verzoek de 
verslaglegging, die op zijn of haar naam is aangemaakt, inzien. Hij of zij kan informatie laten 
toevoegen aan de verslaglegging indien dit relevant wordt geacht. Mocht sprake zijn van een 
meningsverschil over de inhoud van de verslaglegging dan blijft de oorspronkelijke rapportage van de 
VCP altijd aanwezig in het dossier en kan een aanvulling van betrokkene worden toegevoegd. Het 
bijhouden van het verslag gebeurt in digitale vorm, waarbij door afscherming met een wachtwoord 
zorggedragen wordt dat geen ander dan de vertrouwenscontactpersoon deze gegevens kan inzien en 
muteren.  

 

Verantwoording 

Uiterlijk een maand  voor de algemene ledenvergadering  zal er een jaarverslag worden gegeven. 

Aangifte 

Wanneer ongewenst gedrag bestaat uit strafbare feiten die beschreven staan in het Wetboek van 
Strafrecht (bijvoorbeeld aanranding, mishandeling, verkrachting of diefstal) of vermoeden hiervan, is 
de VCP gerechtigd om dit kenbaar te maken bij een daarvoor ingesteld meldpunt. Het slachtoffer 
moet zelf aangifte doen bij de politie. Bij overschrijding sporttuchtrecht kan het bestuur ook aangifte 
doen. 

Hierbij kan de VCP eventueel een begeleidende rol hebben. 

 

Aanstellen vertrouwenscontactpersoon 

Het heeft de voorkeur VCP‘s aan te stellen met enige afstand van de vereniging. Om de 
toegankelijkheid zo hoog mogelijk te maken worden bij voorkeur zes personen aangesteld: drie 
mannen en drie vrouwen. De VCP’s worden in overleg met het bestuur aangesteld. 

 

Aanname beleid vrijwilligers en professionals 

 

Zovoc heeft een aannamebeleid voor vrijwilligers en professionals, wij willen dat alle leden in veilige 
handen zijn en daarom willen we vooraf nagaan of vrijwilligers op een verantwoorde wijze met de 
leden van Zovoc om kunnen gaan. 

 

We volgen de onderstaande stappen: 



- Iemand uit het bestuur houdt een gesprek met de mogelijk nieuwe vrijwilliger 
- We checken eventuele referenties, bijvoorbeeld door middel van telefonisch contact met 

een voorgaande vereniging waar de vrijwilliger vandaan komt. 
- We laten een VOG aanvragen, dit herhalen we elke 3 tot 5 jaar. 
- We maken de vrijwilliger lid van de bond en als dat niet kan, laat de trainer een VOT 

Verklaring onderwerping Tuchtrecht) tekenen. Daarmee valt de vrijwilliger onder het 
tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte. Gedragscode voor trainers/coaches 
en begeleiders- Centrum Veilige Sport Nederland 

- We laten de vrijwilliger de gedragsregels doornemen en laten de vrijwilliger dit 
ondertekenen. 

- Wij hanteren het 4 ogen principe. Bijvoorbeeld dat een training gaat niet door als er maar 1 
pupil is en trainers en coaches niet 1 op 1 met een pupil in afgesloten ruimten gaan zitten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seksuele intimidatie en pesten 

 

Seksuele intimidatie 

Ook volleybal is een sport waar intimiteit en lichamelijk contact een rol kunnen spelen. Zovoc vindt 
het belangrijk dat we binnen de vereniging heldere afspraken maken over de grenzen van lichamelijk 
contact en intimiteit, vooral die tussen begeleider en sporter en ook tussen begeleiders en sporters 

https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes/gedragscode-voor-trainerscoaches-en-begeleiders
https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes/gedragscode-voor-trainerscoaches-en-begeleiders


onderling. Daarom willen we dat alle vrijwilligers van de vereniging, zoals coaches, trainers en 
begeleiders onze gedragsregels kennen en onderschrijven. In onderstaande link kun je de 
gedragsregels terugvinden: 

Gedragsregels Nevobo 

 

Pesten 

De laatste jaren heeft Nevobo regelmatig meldingen over pestgedrag binnen verenigingen en/of  
volleybalteams. Nevobo heeft in verschillende situaties een bemiddelende rol gespeeld. 

Om verenigingen een handreiking te bieden hoe met pestgedrag om te gaan, is een ‘pestprotocol’ 
opgesteld. Dit protocol geeft achtergrondinformatie over wat pesten eigenlijk is (inclusief nieuwe 
vormen van pesten), over een aanpak tegen pesten en over de begeleiding aan de verschillende 
partijen die bij het pesten zijn betrokken. 

Nevobo hoopt dat het protocol verenigingen zal helpen om het onderwerp bespreekbaar te maken 
en om invulling te geven aan een pestbeleid binnen de club. Net als met alle andere onderwerpen 
die te maken hebben met Sportiviteit & Respect is het om resultaat te bereiken belangrijk om met 
elkaar afspraken te maken over de inhoud van een dergelijk beleid, over hoe het beleid binnen de 
vereniging gestalte krijgt en wie op wat voor moment verantwoordelijk is of het aanspreekpunt is. 

Voorbeeld van gedrag die op pesten kunnen duiden zijn: 

- volstrekt doodzwijgen; 
- isoleren; 
- psychisch en/of fysiek mishandelen; 
- slaan of schoppen; 
- voortdurend zogenaamd leuke opmerkingen maken over een teamgenoot; 
- bezittingen afpakken of stukmaken; 
- jennen; 
- het slachtoffer voortdurend de schuld van iets geven; 
- opmerkingen maken over kleding of uiterlijk; 
- met e-mails of via social media berichten met een bedreigende of beledigende inhoud 

versturen; 
- beledigende afbeeldingen van het slachtoffer digitaal verspreiden of op het internet plaatsen 

 

Trainers en coaches kunnen het pesten vroegtijdig signaleren door steeds bedacht te zijn op één van 
de genoemde signalen. De genoemde signalen zijn uiteraard niet uitputtend. 

 

 

Hoe te handelen, wanneer een vermoeden bestaat van pestgedrag: 

 

Stap 1 
Vaststellen of de gepeste heeft geprobeerd het eerst samen met de pester op te lossen. 

Stap 2 



Op het moment dat de gepeste er niet uitkomt (in feite het onderspit delft en verliezer of zondebok 
wordt), actief ingrijpen door de trainer/coach. 

Stap 3 
- De trainer/coach brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderinggesprek en probeert 

samen met hen de ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken. 
- Eventueel contact zoeken met de ouders van de partijen na de kinderen daarover ingelicht te 

hebben. 
- Eventueel een gesprek voeren met het hele team. Als trainer/coach kun je het onderwerp 

pesten aan de orde brengen door met het team te bespreken wat de oorzaken en de 
gevolgen zijn voor de slachtoffers, de daders, de meelopers en de zwijgende middengroep. 
Besproken kan met elkaar worden of ze zich realiseren welk verdriet zij veroorzaken met hun 
houding. Vervolgens kan aan het team om suggesties gevraagd worden hoe de situatie 
verbeterd kan worden voor de gepeste teamgenoot. 

- Bij herhaling van pesterijen/ruzies tussen dezelfde personen zullen sancties richting pester 
volgen. 

Stap 4 
Bij herhaaldelijke ruzie/pestgedrag neemt de trainer/coach duidelijk stelling en houdt een 
bestraffend gesprek met de persoon die pest/ruzie maakt. Ook wordt de naam van de 
ruziemaker/pester genoteerd in een verslag. Bij iedere melding omschrijft de trainer/coach ‘de 
toedracht’. Trainer/coach en ouders proberen in goed overleg samen te werken aan een 
bevredigende oplossing.. 

 

De rol van de vertrouwenspersoon 
Het kan zijn dat met bovenstaande stappen nog geen bevredigende oplossing is gevonden. In dat 
geval kan trainer/coach of degene die gepest wordt, contact opnemen met de VCP. Deze VCP kan 
verdere stappen ondernemen en eventueel sancties opleggen. 


