
VERTROUWENSCONTACT-PERSOON 
(VCP)

Categorie Organisatorisch

Omschrijving
(informatie en doel)

De rol van Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is in het leven geroepen om binnen 
een vereniging of bond een eerste aanspreekpunt te hebben. De VCP is op de 
hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren 
en stimuleren ze hun vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen. 
VCP-ers hebben een dubbele taak: de weg wijzen wanneer er vragen zijn en 
meedenken over preventie. Zij fungeren als eerste opvang voor leden met een 
klacht. Alle facetten van deze rol komen aan bod in deze cursus.

Doelgroep De scholing is bedoeld voor professionals en vrijwilligers binnen bonden 
en verenigingen. Een VCP moet onafhankelijk zijn en mag derhalve geen 
bestuursfunctie hebben. Leerdoelen zijn:

 - De VCP is in staat zichzelf en het onderwerp sociale veiligheid en seksuele 
intimidatie aan de doelgroepen te kunnen presenteren

 - De VCP kan een vertrouwelijk gesprek voeren met klager, beschuldigde, bond 
of vereniging

 - De VCP kan reflecteren
 - De VCP kan omgaan met vertrouwelijkheid en weerstanden
 - De VCP kan omgaan met emoties van zichzelf, de beschuldigde, het slachtoffer 

en de omgeving
 - De VCP is in staat mee te werken beleid uit te voeren

Toelatingseisen  - 25 jaar en ouder
 - HBO-denkniveau
 - Lid van Rugby Nederland (tientjeslid is al voldoende)

Duur opleiding 6 uur contact – 1 uur zelfstudie

Middelen  - Functieprofiel
 - Protocol
 - Registratieformulier
 - Rapportageformulier

E-learning De online module krijg je inzicht in begrippen als (seksuele) intimidatie, 
discriminatie, pesten en agressie en lees je wat je als VCP kan doen om de sociale 
veiligheid op de vereniging te vergroten. Ook kan je hier je vragen kwijt die je 
graag beantwoord ziet tijdens de bijeenkomst(en). De e-learning module zorgt 
dus voor een vliegende start en daardoor hoge leerresultaten!

Kosten € 75,- bij interne opleiding georganiseerd door Rugby Nederland
€ 200,- bij opleiding via Sportopleidingen.nl  

RESPECT / DISCIPLINE / KAMERAADSCHAP



Diplomering Het diploma Vertrouwenscontactpersoon wordt verstrekt indien:
 - De deelnemer alle certificaten heeft ingeleverd
 - De deelnemer 100% aanwezig is geweest op de contactdag

Organisatie Opleiding wordt jaarlijks aangeboden door Rugby Nederland en regionaal door 
NOC*NSF 
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