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Aanleiding
Grensoverschrijdend gedrag bij (sport)verenigingen en andere vrijwilligersorganisaties is
momenteel een veel besproken thema, zowel lokaal, regionaal als landelijk. Ook in de Sportnota
staan aandachtspunten opgenomen ter uitvoering: Het Veilig Sportklimaat en een toolkit voor
verenigingen over grensoverschrijdend gedrag.
Een aantal (sport)verenigingen en vrijwilligersorganisaties heeft het onderwerp omarmd en
inmiddels ook maatregelen genomen. Onze gemeente wil ertoe bijdragen dat binnen alle
verenigingen een veilige sfeer en cultuur heerst, waar dit onderwerp bespreekbaar is en ‘op de
agenda staat’, en waar men kan beschikken over een toolkit aan maatregelen, passend bij de
activiteiten en bij het karakter van de organisatie. Kortom: dat men werk maakt van het
voorkomen van grensoverschrijdend gedrag in woord en daad.
Kernboodschap
Met een procesmatige aanpak zoals genoemd in de notitie beogen we draagvlak en
bewustwording bij (sport)verenigingen en vrijwilligersorganisaties te bewerkstelligen om
preventieve maatregelen te nemen. Gedragsverandering en cultuuromslag gebeurt niet van de
één op de andere dag. In de fase van het creëren van bewustwording dienen organisaties
zorgvuldig meegenomen te worden in het ontwikkelen van een aanpak ten aanzien van
grensoverschrijdend gedrag.
De nog te ontwikkelen toolkit van Meierijstad betreft een lokale vertaling van de toolkit van
NOC*NSF. De toolkit zal begin 2019 verspreid worden onder alle (sport)verenigingen en

vrijwilligersorganisaties binnen de gemeente. Dit zal geschieden tijdens een nader te bepalen
moment.
In de subsidieverantwoording dan wel het jaarverslag (voor het eerst in 2020) vragen wij
(sport)verenigingen en overige vrijwilligersorganisaties die met kwetsbare mensen werken een
toelichting te geven over hun aanpak van grensoverschrijdend gedrag en de preventieve
maatregelen die zij hebben genomen.
In de notitie staat opgenomen dat er consequenties kunnen volgen als men structureel geen
aandacht heeft voor grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie, te weten het korten op of
zelfs stoppen van de subsidie van (sport)verenigingen of vrijwilligersorganisaties. Dit zal niet zo
maar gebeuren, bij gebrekkige preventieve maatregelen zal eerst een gesprek plaatsvinden met
desbetreffende organisatie. Dit zal ook het geval zijn bij het gebrek aan maatregelen in het geval
van een incident. Mocht men vervolgens dan nog geen afdoende stappen ondernemen dan zal
het uiteindelijk leiden tot het korten op, of stoppen van de subsidie.
Communicatie
De partners die de notitie ontvangen zijn de Sportraad Meierijstad, welzijnsorganisaties,
seniorenraad en de ASD. In de verdere uitrol van de aanpak wordt nauw samengewerkt met de
Sportraad Meierijstad, welzijnsorganisaties en de (sport)verenigingen en vrijwilligersorganisaties.
Daarnaast worden (sport)verenigingen en vrijwilligersorganisaties geïnformeerd over de nieuwe
VOG-regeling en de aanpak van grensoverschrijdend gedrag.
Participatie
De aanpak is voorbereid in samenwerking met de Sportraad en met de vrijwilligerscoördinatoren
van Welzijn de Meierij en Ons Welzijn. Dit zal ook gebeuren bij de uitrol van de aanpak. Met de
Sportraad is afgesproken dat er als start een thema-avond over dit onderwerp wordt
georganiseerd in het voorjaar van 2019.
Financiën
Het budget dat de gemeente Meierijstad via de kadernota beschikbaar heeft gesteld voor het jaar
2019 is € 50.000. Dit betreft mogelijk een te ruim bedrag omdat recent bekend geworden is dat er
voor partijen geen kosten meer zijn omtrent de VOG. Het Rijk heeft de definitie voor de groep
kwetsbare burgers en daarmee de mogelijkheden voor een gratis VOG verruimd. Een deel van
het beschikbare budget kan ingezet worden voor het organiseren van themabijeenkomsten,
workshops, individuele ondersteuning van organisaties, vertrouwenscontactpersoon of een
hulplijn. Dit geldt voor alle (sport)verenigingen en vrijwilligersorganisaties die met kwetsbare
personen werken. Naar verwachting is het beschikbare budget hiervoor ruimschoots voldoende.
Planning
Bij de procesmatige aanpak in de notitie staan verscheidene acties weergegeven. Acties zullen
eind 2018, begin 2019 uitgevoerd worden.
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