
Introductie vertrouwenscontactpersoon (VCP) 

Afgelopen maanden ben ik door het bestuur benaderd om voor onze tennisclub de functie van  

vertrouwenscontactpersoon (VCP) seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag te gaan 

vervullen [zie daarover ook de Nieuwsbrief van juli 2018]. Daar heb ik volmondig “JA” op 

gezegd. Omdat ik recent een NOC/NSF-cursus heb gevolgd wil ik jullie daarover graag 

informeren, maar me eerst even voorstellen. 

           

Buiten het werk om was en ben ik ook voorzitter van een klachtencommissie in de bejaarden- 

en verpleeghuiszorg. 

Maar nu terug naar het onderwerp. Door het NOC/NSF is in 2017 vastgesteld dat er in de hele 

sportwereld talloze klachten zijn geweest en helaas nog voorkomen, die te maken hebben met 

seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag en dat daar door verschillende sportbonden 

en -verenigingen weinig aan wordt gedaan. Dat was voor het NOC/NSF aanleiding om elke 

bond en vereniging op te roepen iemand aan te zoeken die voor die vereniging als VCP kan 

optreden. De VCP heeft kort gezegd drie taken: 

- fungeren als eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor de klager en de 

beschuldigde; 

- zorgen voor de juiste kennis, zodat snel kan worden geïnformeerd over en 

doorverwezen naar de juiste persoon of instantie; het is uitdrukkelijk niet de bedoeling 

dat de VCP als een soort hulpverlener gaat optreden (dat kan het verdere proces alleen 

maar hinderen); zuiverheid van rol en onafhankelijkheid zijn van groot belang; 

- zorgen voor preventieactiviteiten en het geven van advies aan het bestuur. 

 

Als daarvoor belangstelling bestaat, wil ik jullie in samenspraak met het bestuur nog verder 

informeren over mijn nieuwe rol en wat voor ideeën ik daarover heb. Mogelijk op een 

daarvoor te organiseren avond eind 2018/ begin 2019.   

 

Bereikbaarheid: 

Jullie kunnen mij telefonisch bereiken onder nummer 073-5212348 en 06-46370658 (tot  

1 januari 2019) en per e-mail: griens@home.nl 

  

  

Ik ben Marcel Griens, 64 jaar en net 

gepensioneerd, getrouwd met Ineke en vader 

van drie kinderen (waarvan er twee tennissen 

bij TC Maliskamp). Ik ben jurist en heb 

ervaring bij de overheid. Ik was ooit 

wethouder in Rosmalen en heb de laatste 

veertien jaar gewerkt voor de gemeenteraad 

van Den Bosch. 
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