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WAT GAAN WE BESPREKEN?

• Introductie

• Hoe is het begonnen?

• Waar hebben we het over?

• Landelijk beleid en betrokken partijen

• Wat doet de VertrouwensContactPersoon?

• Kwetsbare groepen, lastige onderwerpen en thema’s

• Cijfers

• Rol trainers en begeleiders

• Binnen uw vereniging?



1997



(SEKSUELE) INTIMIDATIE



PESTEN



BEDREIGING



MISHANDELING



BELEDIGING



DISCRIMINATIE





Veilig

Sportklimaat

(samenwerking)

Strafrecht

(Samenleving)

Tuchtrecht

(Sport)



LANDELIJK BELEID SPORTBONDEN EN 
NOC*NSF

• Uniform tuchtreglement voor alle sportbonden

• Uitvoering tuchtrechtspraak SI op bondsniveau of ISR

• Gesanctioneerden worden opgenomen in landelijk 

registratiesysteem SI

• VCP bij iedere bond én lokaal bij vereniging of cluster van

verenigingen

• VCP werkt conform protocol 

• Toolkit ‘sociaal veilige sportomgeving’ voor besturen van 

verenigingen



Vertrouwenspunt Sport 

(Vertrouwenspersoon) NOC*NSF

VertrouwensContactPersoon 

Sportbond

VertrouwensContactPersoon 

Vereniging (VCP)



CONTACT NOC*NSF



VERTROUWENSPERSONEN NOC*NSF

• Adviseur voor bestuur vereniging en sportbond

• Vertrouwenspersoon voor melder

• Vertrouwenspersoon voor beschuldigde

•Hebben inhoudelijk geen contact met elkaar



EN VOOR DE VERENIGING

•Vertrouwens

•Contact 

•Persoon



TAKEN VCP

• Eerste opvang bij een melding

• Vervolgstappen bespreken

• Rapporteren aan bestuur



EERSTE OPVANG BIJ EEN MELDING

• De melder op het gemak stellen

• Uitleggen dat:

• vertrouwelijkheid kan worden toegezegd, 

maar geheimhouding niet

• het bestuur (anoniem) zal worden ingelicht

• De melder het verhaal laten vertellen

•De VCP doet zelf geen onderzoek



VERVOLGSTAPPEN BESPREKEN

• Informatie geven over procedures

• Oplosbaar binnen de vereniging?

• Eventueel doorverwijzen (VP van NOC*NSF, 

Justitie, Meldpunt Kindermishandeling, etc.)

• Ondersteunen bij deze stappen



RAPPORTEREN AAN BESTUUR

• Melden bij bestuur dat er ‘iets’ speelt (mag/moet 
anoniem) 

• Gebruik hiervoor het rapportageformulier

HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET 
BESTUUR OM VERDER ONDERZOEK IN TE STELLEN, 
DANWEL BESLUITEN EN VERVOLGSTAPPEN TE 
ONDERNEMEN



KWETSBARE GROEPEN

• Kinderen en jongeren (meisjes èn jongens)

• Vrouwen (indien in minderheid of als enkeling 
binnen een vereniging)

• Erg fanatieke sporters

• Minder weerbare sporters (zelfbeeld, mondigheid, 
positie)

• Sporters met een beperking

• Allochtonen

• LHBT (lesbi, homo, bi en transgender)



DREMPELS OM ER OVER TE PRATEN

• Niet herkennen als misbruik

• Overwicht trainer/begeleider/oudere

• Isolement slachtoffer

• Gebrek aan zelfvertrouwen

• Emoties: ambivalentie, verliefdheid, schuldgevoel, 
zelfverwijt, schaamte, sex als taboe, angst, verlies
sport en gezichtsverlies



THEMA’S 2015

• Grensoverschrijdend gedrag  218

• Doping 5

• Matchfixing 0

• Eetstoornissen 1

• Overig 41

• Totaal 265



GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 2015

•(poging) aanranding/verkrachting 17%

•seksueel misbruik 11%

•zgn. functionele aanrakingen 15%

•andere ongewenste aanrakingen 11%

•verbale seksuele intimidatie 11%

• machtsmisbruik 12%

• mishandeling/agressie                           7%       

• social media/foto’s/sexting                     10%           

• pesten                                                     5% 



MAN-VROUW VERHOUDING

Slachtoffers

Man/jongen 130

Vrouw/meisje    56

Beschuldigden

Man/jongen 170

Vrouw/meisje 14



slachtoffers beschuldigden

85% sporter 9%

8% coach/trainer 74%

1% ouder sporter 3%

6% overig 15%



slachtoffers beschuldigden

21% <12 jaar 2%

35% 12-15 8%

21% 16-20 11%

9% 21-30 35%

10% 31-50 38%

4% 51> 6%





RISICO FACTOREN TRAINERS

• Afhankelijkheid

• Ambitie

–Bewonderen een trainer 

–Krijgen hier extra aandacht van

–Kan verward worden met verliefdheid

–Zijn gewend om grenzen te verleggen

–Zowel lichamelijk als psychisch



MACHTSONGELIJKHEID?

• Overal waar machtsongelijkheid is kan macht gebruikt 

worden, maar ook misbruikt worden

• Machtsongelijkheid kan onbewust aanwezig zijn

• Een factor waarop alle vormen van sociaal overschrijdend 

gedrag terug te voeren is

• Vanuit attitude en/of functie: 75 % van de beschuldigden 

heeft een machtsrelatie



WAT IS ER BINNEN UW VERENIGING 
GEREGELD?

• Heeft het bestuur aandacht voor het onderwerp?

• Is er beleid op Veilig Sportklimaat?

• Is er een geschoolde VCP?

• Is er behoefte aan ondersteuning? 

– Op verenigingsniveau?

– Per sport?

– Voor VCP?



SOORTEN SEKSUEEL MISBRUIK:

- Seksueel geweld

- Seksueel misbruik van een kind door een volwassenen

- Grooming; langzaam vertrouwen winnen 

- Seksuele intimidatie



FABELS
• Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt in de sport nauwelijks voor; 

1/10 wordt niet (of jaren later gemeld.) 90% durft dit niet aan te geven

• Vooral meisjes zijn slachtoffer;

jongens <12 zijn vaker slachtoffer dan meisjes van die leeftijd

• De dader van seksueel grensoverschrijdend gedrag is vaak de 

trainer/coach

in 18% is de coach de pleger of een van de. 

• Met een melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt niks 

gedaan;

een bestuur die zijn verantwoordelijkheid niet neemt is aansprakelijk 

voor de schade. 
https://www.allesoversport.nl/artikel/seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-in-de-sport-feiten-en-fabels/

https://www.allesoversport.nl/artikel/seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-in-de-sport-feiten-en-fabels/

