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Deze editie van het Sport & Society-katern gaat over het scriptieonderzoek op basis 
waarvan Haiko Vink, Maaike Hofmeijer en Marco Poppelier onlangs het 
masterprogramma Sportbeleid en Sportmanagement afrondden. Zij volgden het 
masterprogramma aan het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) 
van de Universiteit Utrecht. Het masterprogramma Sportbeleid en Sportmanagement 
besteedt aandacht aan de veranderende sportsector, aan het ontwikkelen van beleid 
en het begeleiden en managen van sportgerelateerde organisaties, zoals clubs, 
bonden, koepelorganisaties, overheidsorganisaties en 
sportondersteuningsorganisaties.

Let’s talk about sex...
…ook op de sportvereniging!

Veilig sporten wil iedereen. Toch komen er nog regelmatig onveilige situaties voor in de sport, waaronder verbaal geweld 
door ouders en/of sporters, fysiek geweld tussen sporters of jegens de scheidsrechter, en vandalisme. Een onderwerp dat 
veel minder aandacht krijgt in de sport is seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit terwijl uit schattingen blijkt dat één 
op de acht jeugdleden van sportverenigingen met grensoverschrijdend gedrag te maken heeft (gehad).

DOOR MAAIKE HOFMEIJER

Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt in de gehele 

maatschappij voor: op de werkvloer, in de katholieke 

kerk en ook op de sportvereniging. Slachtoffers van 

seksueel grensoverschrijdend gedrag melden dit echter 

maar in beperkte mate. Om sportverenigingen, sport-

bonden, gemeenten en andere actoren te helpen bij 

het vormgeven van hun beleid op het thema seksueel 

grensoverschrijdend gedrag in de sport, is daarom 

meer inzicht nodig in waarom leden van sportvereni-

gingen geen melding maken van seksueel grensover-

schrijdend gedrag. Mijn scriptie geeft dan ook antwoord 

op de volgende vraag: Hoe kijken mensen binnen sport-

verenigingen aan tegen seksueel grensoverschrijdend 

gedrag op sportverenigingen en wat zijn de consequen-

ties hiervan voor de meldingsbereidheid van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag?

Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd bij drie sportver-

enigingen, blijkt dat op deze drie clubs niet of nauwe-

lijks gesproken wordt over seksueel grensoverschrij-

dend gedrag. Sporters en vrijwilligers geven daarnaast 

aan niet te weten of hun vereniging beleid hanteert 

rondom dit thema. Ook weten zij niet of en waar zij op 

hun vereniging terechtkunnen met een melding, terwijl 

bij alle drie de verenigingen de mogelijkheid bestaat 

om seksueel grensoverschrijdend gedrag te melden.

Op basis van de bevindingen uit het onderzoek doe 

ik twee aanbevelingen voor acties die op sportvereni-

gingen de meldingsbereidheid van seksueel grensover-

schrijdend gedrag kunnen vergroten. 

De eerste aanbeveling is gericht aan sportbonden of 

andere landelijke organisaties: geef een definitie van 

seksueel grensoverschrijdend gedrag. In dit onderzoek 

kwam terug dat concrete voorbeelden als casussen 

daaraan bijdragen. Natuurlijk blijft de definitie van sek-

sueel grensoverschrijdend gedrag altijd persoonsafhan-

kelijk: wat de één acceptabel vindt, kan voor de ander 

seksueel grensoverschrijdend zijn. Maar een basisde-

finitie door de overkoepelende sportbond zou vereni-

gingen en leden van verenigingen wel een kader kunnen 

geven, een beeld waaraan zij kunnen denken bij het 

begrip seksueel grensoverschrijdend gedrag, en hou-

vast bij het maken van een melding. Een kritische noot 

naar leden moet hierbij wel zijn: voel je je niet prettig 

bij een situatie, maak dan melding.

Een tweede aanbeveling is gericht op de verenigings-

bestuurder en gaat over de bekendheid met het beleid 

van sportverenigingen over grensoverschrijdend gedrag. 

Het is van belang te weten hoe en bij wie een melding 

gemaakt kan worden. Uit het onderzoek blijkt dat de 

persoon die de melding aanneemt, betrouwbaar, zicht-

baar en veel aanwezig moet zijn. Bovendien moet deze 

persoon laagdrempelig te benaderen zijn.

Kortom, het onderzoek laat zien dat meer openheid 

nodig is om de bereidheid tot het melden van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag op sportverenigingen te 

vergroten, en om het spreken over seksueel grensover-

schrijdend gedrag vanzelfsprekender te maken. •
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Sport & Society is zowel een focusgebied van de Universiteit Utrecht als een landelijk netwerk van onderzoekers dat de 

maatschappelijke betekenis van sport wil begrijpen en vertaalt naar consequenties voor het bestuur en organisatie van 

de sport.

Meer informatie? Zie www.uu.nl/sportandsociety en www.sportandsociety.nl.
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NOG TE VAAK WORDT IN DE SPORT GEEN MELDING GEMAAKT VAN 
SEKSUEEL OVERSCHRIJDEND GEDRAG.


