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Programma

• Welkom, voorstellen 
• Centrum Veilige Sport Nederland
• Wat is grensoverschrijdende gedrag 
• Praktijk
• Wat maakt handelen ingewikkeld 
• Reglement 
• Bestuurder en VCP 
• Preventie maatregelen en ondersteuning
• Praktijkvoorbeelden

Vandaag



Centrum Veilige Sport Nederland 

• Nav onderzoek de Vries in 2017

• 1 centraal meldpunt voor alle meldingen grensoverschrijdend gedrag in de sport

• Aannemen en vastlegging meldingen

• Advisering van besturen / bond bij incidenten 

• Kenniscentrum

• Preventie 

• Contact met politie, SHN, FIER!, GGD, gemeenten etc

• 6 Casemanagers, 5 vertrouwenspersonen

Wie zijn wij & Wat doen wij 



Definitie

Elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, die:
• door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst  wordt ervaren;
• als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;
• plaatsvindt in de context van sport.

Grensoverschrijdend gedrag in de sport =



Grensoverschrijdend gedrag

- Intimidatie en/of machtsmisbruik

- Seksuele intimidatie

- Discriminatie

- Pesten en/of uitsluiting

- Matchfixing

- Doping 

Welke vormen zijn er?



Waarom sociale veiligheid 

▪ 1 op de 5 sporters slachtoffer 

▪ Kwetsbare groep:

▪ (Top)sporters 

▪ Kwetsbare sporters (zowel man als vrouw)

▪ Minderjarigen  

▪ Risicofactoren zijn:

▪ Machtsverschillen 

▪ Lichamelijkheid van de sport

▪ Hogere tolerantie fysiek geweld 

Waar komt dit vandaan?



Praktijk

➢ Social media – Grooming

➢ 1 op 1 situaties

➢ Afspreken thuis 

➢ Fysiek contact 

➢ Verbale intimidatie / fysiek geweld 

➢ Pesten / uitsluiten / discriminatie 

➢ Aanranding / misbruik 

Wat gebeurt er nu eigenlijk



Goedbedoeld of ongemakkelijk?

• Goed bedoelde affectie

• Functionele aanraking

• Binnenlopen van kleedkamer

• Opmerkingen over eten/ gewicht

• Omkleden van de sporter

• Social media

• Individuele gesprekken met sporter

• xoxo, kusjes, smiley met hartjes

• Welke grijze gebieden zouden jullie kunnen benoemen?

Het Grijze Gebied



Wat maakt handelen ingewikkeld? 
➢ Loyaliteit trainer/coach/team (wij “klikken” niet cultuur binnen de vereniging)

➢ Angst niet geloofd worden

➢ Consequenties voor plaats in het team / reacties van teamgenoten 

➢ Niet op de hoogte van mogelijkheden binnen de sport / onbekendheid reglementen

➢ Wantrouwend richting het systeem / de organisatie

➢ Onbekendheid/onzekerheid over wat is nu precies grensoverschrijdend en wat niet?

➢ Eigen normen & waarden 

➢ Sociale relaties binnen de vereniging

Herkennen jullie deze belemmeringen ook? Of ervaar je andere belemmeringen?



Reglement

➢ Uitvoerende instantie Instituut Sportrechtspraak (ISR) of tuchtcie

➢ bindende factor is lidmaatschap aan een sportbond (individueel of via de vereniging)

➢ Van toepassing op alle leden van de bond dus sporters, trainers/coaches, jury,  

➢ Meldplicht seksuele intimidatie

➢ Sporttuchtrecht tov strafrecht 

Tuchtrecht / gedragsregels binnen de sport 



- Zet het thema ‘sociale veiligheid’ op de agenda

- Ken je kader

• VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

• Referenties

• Register tuchtrechtelijk veroordeelden

- Stel een vertrouwenscontactpersoon aan

- Zorg voor binding van leden en kader aan je reglementen via lidmaatschap of Verklaring 
Omtrent Tucht

- Creëer bewustzijn door het zichtbaar maken/communiceren naar leden over preventief beleid, 
meldplicht SI en de verschillende mogelijkheden om te melden.

- Stel samen gedragsregels op die voor iedereen in je organisatie gelden

preventie voor bestuur/directie/VCP



Preventie begeleiders

• Voorbeeldrol benadrukken!; 

• Vier-ogen beleid: bescherming voor sporters en begeleiders zelf; 

• Er zijn gedragsregels voor begeleiders; laat ze bij aanstelling gedragsregels ondertekenen;

• Vermoeden? Meld het! Begeleiders hebben een meldplicht (vermoeden van) seksuele 
intimidatie;

• Stimuleer de bijscholing ‘Herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag’ van de 
ASK (NOC*NSF).

Begeleiders



Bestuur/directie - vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Bestuur VCP

• Agendapunt;
• Preventiebeleid 

o Gedragsregels;
o VCP aanstellen;
o VOG: www.gratisvog.nl;
o Referentiecheck;
o ledenbinding

• Meldplicht bij (vermoeden van) seksuele intimidatie

• Verantwoordelijk voor de veiligheid van haar leden 
en opvolging bij incidenten

• Zorg of advies? Bel: 0900-2025590

• Eerste opvang bij melding

o Voor melder

o Voor slachtoffer

o Voor beschuldigde

• Vervolgstappen bespreken

• Rapporteren aan bestuur

• Aandacht voor preventie

• Zorg of advies? Bel: 0900-2025590

http://www.gratisvog.nl/


Wat zou jij doen?

Een vrouwelijke badmintonster komt naar je toe en geeft aan dat ze zorgen heeft om haar 
teamgenootje (15 jaar). Ze merkt namelijk dat hun trainer (24 jaar) vaak aandacht heeft voor haar 
en dat hij haar zelfs soms thuis afzet na de training. Ook heeft ze gezien dat de trainer en het 
teamgenootje met elkaar appen en hoorde ze de trainer laatst vragen aan haar teamgenootje of 
ze wel eens op stap gaat. 

Badmintonster geeft aan dat ze niet goed weet wat ze hier mee moet en hoopt dat de VCP dit wil 
oppakken. 

Voorbeeldcasus



Wat zou jij doen?

Een van de leden van de badmintonvereniging (17 jarige jongen) komt naar jou toe als VCP. Hij 
geeft aan dat hij het gevoel heeft dat hij wordt gediscrimineerd vanwege zijn huidskleur (zijn 
ouders zijn in Congo geboren). Nadat je verder doorvraagt over situaties die hij heeft meegemaakt 
op de vereniging, vertelt de jongen dat hij heeft gezien dat een aantal jongens uit zijn 
trainingsgroep een whatsappgroep hebben aangemaakt, waar hij niet in zit. Verder zou een 
andere jongen hem laatste ‘Zwarte Piet’ hebben genoemd.

De jongen weet niet hoe hij hier mee moet omgaan en vraagt jou om hulp.  

Voorbeeldcasus



#veiligesport

0900 20 25 590

Blijf je stil of praat je erover?

www.centrumveiligesport.nl

https://youtu.be/NXQejF0D6Vk

