
 

 

 

 

   

 

 

 

Beste (sport)verenigingen,  

 

Beweegteam Waadhoeke organiseert cursus Vertrouwenscontactpersoon  

 

Het tegen gaan van of het omgaan met situaties waar seksuele intimidatie en/of 

ongewenst gedrag voorkomt wordt een steeds belangrijker thema bij 

sportverenigingen en andere vrijwilligersorganisaties. Om een veilig klimaat te 

creëren is het aan te bevelen om een vertrouwenscontactpersoon bij de vereniging 

te hebben. Beweegteam Waadhoeke biedt samen met het NOC*NSF een cursus 

Vertrouwenscontactpersoon aan op woensdagavond 20 en 27 maart 2019. 

 

Seksuele intimidatie en/of ongewenst gedrag is al lang geen nieuw begrip meer in 

Nederland. Indien slachtoffers melding willen doen van een geval van seksuele intimidatie, 

is het een probleem als ze daarvoor geen vertrouwd aanspreekpunt vinden binnen de 

vereniging of bond. Juist om deze reden wordt de cursus Vertrouwenscontactpersoon (VCP) 

lokaal georganiseerd. 

 

Wat is een VCP? 

Een VCP is een Vertrouwenscontactpersoon binnen een sportvereniging. Deze persoon 

biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door. De VCP is diegene die als eerst 

ingeschakeld wordt, deze persoon is er voor slachtoffers, daders, coaches, leden, ouders 

van leden, het bestuur, vrijwilligers ect. Eigenlijk iedereen die met de vereniging te maken 

heeft. De VCP zal zelf geen actie gaan ondernemen, hij of zij zal het doorgeven aan het 

bestuur of aan de vertrouwenspersoon van de sportbond of NOC*NSF. Daarnaast is de VCP 

verantwoordelijk voor het beleid binnen een vereniging om een veilig sportklimaat te 

creëren.  

    

   

Ons briefnummer Behandeld door  Datum 

 Beweegteam  31-01-2019 

Uw kenmerk Telefoon:  Email:  Bijlage(n) 

 0517 380 380 beweegteam@waadhoeke.nl  

Onderwerp 

Cursus Vertrouwenscontactpersoon 



 

 

 

 

   

 

 

Wat houdt de cursus VCP in? 

Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan de positie die de VCP inneemt wanneer er 

sprake is van een klacht. Er wordt ingegaan op de adviezen en de verwijzingen die mogelijk 

zijn. De cursus is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Zo worden er praktische 

gesprekstechnieken geoefend. Al met al een veelzijdige training waarin de verschillende 

kanten van het werk van de VCP worden toegelicht en geoefend. De opleiding wordt 

afgesloten met een certificaat van NOC*NSF Academie voor Sportkader.  

 

Meld je aan! 

Er zijn geen kosten aan de cursus verbonden. De cursus is toegankelijk voor vrijwilligers 

van alle sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties binnen de gemeente Waadhoeke. 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via onderstaande link. Voor meer informatie kunt 

u terecht bij buurtsportcoach Lammert Harkema via lammert@sportfryslan.nl of  

06-13169152.  

 

Plaats:   Gemeentehuis Waadhoeke, Franeker  

Kosten:  Geen 

Beschikbaarheid: Woensdag 20 en 27 maart 2019 

Tijdsduur:  19.00 – 22.00 uur 

 

Aanmelden: 

https://www.academievoorsportkader.nl/bijeenkomsten/sportopleidingen/vertrouwenscont

actpersoon-2019-gemeente-waadhoeke?formulierType=AANMELDEN  of 

https://bit.ly/2UyHsrt  

 

Met sportieve groet, 

 

Lammert Harkema 

Buurtsportcoach Beweegteam Waadhoeke 
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