
Protocol aanstellen nieuwe vrijwilligers (Ver 3) 

De SKON voert zoals besloten tijdens de bestuursvergadering op 25 januari 2018 
een aannamebeleid gericht op het waarborgen van de integriteit van de vrijwilligers. 
Zedendelinquenten herken je niet aan hun uiterlijk en dat geldt ook voor mensen 
die zich op een ander manier schuldig hebben gemaakt aan Grensoverschrijdend 
Gedrag. Dit beleid is van toepassing op de volgende vrijwilligers: 

- Bestuursleden 
- De rescue coordinator 
- T&T en andere SKON trainers 

Bij het aanstellen van een vrijwilliger worden de volgende stappen doorlopen:  

Houden kennismakingsgesprek  

Een kennismakingsgesprek is niet onbeleefd, maar laat zien dat de organisatie de 
inzet van vrijwilligers serieus neemt. Vraag in het gesprek naar de motivatie van de 
vrijwilliger om met kinderen te willen werken, naar zijn werkervaring en referenties 
bij vorige organisaties.  

Checken referenties  

We kunnen de achtergronden van nieuwe vrijwilligers controleren. Dit kan door op 
basis van het CV contact op te nemen met verenigingen uit het verleden waar de 
vrijwilliger actief is geweest. Vraag hierbij naar mensen die direct met de nieuwe 
vrijwilliger hebben samengewerkt en vraag bij hen na of de verkregen informatie 
(uit het CV of gesprek) juist is.  

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)  

Een Verklaring Omtrent Gedrag is een verklaring waarbij het Ministerie van Justitie 
controleert of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen 
voor de functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Zo zal iemand die ooit 
veroordeeld is voor ontucht met minderjarigen geen VOG krijgen voor 
trainer/begeleider van een jeugdteam. Het feit dat iemand zo’n verklaring kan 
overleggen betekent niet dat iemand nooit met Justitie in aanraking is geweest. Een 
VOG is een goede mogelijkheid om meer zekerheid te verkrijgen over het verleden 
van een nieuwe vrijwilliger.  

De SKON is aangemeld bij en door het ministerie van Veiligheid en Justitie 



Toegelaten tot de Regeling Gratis VOG op gratisvog.nl.  

Gedragsregels  

Vrijwilligers zijn gehouden aan de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ van de 
SKON. Belangrijk is vrijwilligers kennis nemen van de gedragsregels en indien 
mogelijk zich hier contractueel aan verbinden.  

De meeste vrijwilligers ondertekenen echter geen contract. Om er toch voor te 
zorgen dat vrijwilligers op de hoogte zijn van de gedragsregels én zich hieraan 
houden, wordt de vrijwilliger de gedragsregels overhandigd bij de start van de 
werkzaamheden. Vrijwilligers zijn gehouden aan de gedragsregels en daarop 
aanspreekbaar.  

Vrijwilligers zijn lid van de SKON 

Het is voor vrijwilligers verplicht om lid te zijn dan wel zich aan te melden als lid bij 
de SKON. Hiermee bestaat er een formele relatie tussen de SKON en de vrijwilliger 
en zijn de SKON regels ook op vrijwilligers van kracht. Zij hoeven geen 
lidmaatschapsgeld te betalen.  

Indien een vrijwilliger geen lid van de vereniging is, kunnen bij een schending van 
een gedragsregel geen maatregelen of tuchtzaak worden genomen. Ook opname in 
het register van veroordeelden SI is dan niet mogelijk.  

Overweeg het bevragen registratiesysteem Seksuele Intimidatie  

De sportvereniging kan het registratiesysteem Seksuele Intimidatie bevragen of de 
kandidaat is opgenomen in het Registratiesysteem voor plegers Seksuele 
Intimidatie. Dit sportbrede register, dat goedgekeurd is door het College 
Bescherming Persoonsgegevens, registreert plegers na een straf - of 
tuchtrechtelijke veroordeling voor een van te voren vastgestelde periode. Een 
aanvraag kan ingediend worden bij de gemachtigde van de sportbond. Neem 
hiervoor contact op met het Watersport verbond.  

Dit register is goedgekeurd in de AV van NOC*NSF en sinds 2012 in werking. 
Veroordeelden komen in het register voor de duur die door de tuchtrechter in de 
uitspraak is vastgesteld. Zodra de termijn is verlopen verdwijnt de registratie uit het 
register. De tuchtrechter geeft in de uitspraak aan wat de tijdsduur van de sanctie is 
maar ook op welke doelgroepen deze betrekking heeft. Deze elementen zijn dan 



ook terug te vinden in het register en deze informatie kan gegeven worden wanneer 
een naam in het register is gevonden.  

Het register is in 2012 geheel leeg van start gegaan. Tuchtrechtelijke 
veroordelingen van voor 2012 kunnen niet worden opgenomen. De tuchtprocedures 
moeten eerst gecontroleerd en erkend zijn voordat de veroordelingen in het register 
opgenomen mogen worden. Op dit moment hebben vrijwel alle bonden hun 
tuchtrechtspraak op orde door het zelf regelen of door het onder te brengen bij het 
ISR.  

 


