Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de
gehandicaptensport
Geachte heer/mevrouw,
De Vrije Universiteit van Amsterdam, Gehandicaptensport Nederland en NOC*NSF doen samen
onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de gehandicaptensport. Het is een wetenschappelijk
onderzoek dat zich richt op personen (18+) met een visuele, auditieve en/of motorische handicap die
actief zijn of waren in de georganiseerde sport in Nederland. Wij zouden het op prijs stellen als u
mee zou willen werken aan dit onderzoek. Waar gaat het precies over? Dat leggen wij in deze brief
aan u uit.
Doel van het onderzoek

Emotioneel, fysiek en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag is een groot probleem binnen de
sportwereld. De overheid bracht in 2017 het rapport De Vries uit. In dit rapport wordt iedere
sportbond geadviseerd om grensoverschrijdend gedrag in de sport in kaart te brengen.
Gehandicaptensport Nederland is daarom in samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam
dit onderzoek gestart. Doel is om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van
grensoverschrijdend gedrag in de gehandicaptensport. Aan de hand van de uitkomsten kunnen dan
plannen worden gemaakt om voor alle sporters met een handicap een veilige sportomgeving te
creëren.
Uw deelname zal bijdragen aan meer kennis over en inzicht in deze problematiek. Met deze
informatie kunnen er gepaste maatregelen worden genomen om een veilige sportomgeving te
creëren voor iedereen.
Wat meedoen inhoudt

Wanneer u besluit deel te nemen vult u een online vragenlijst in. De lijst bestaat uit vier delen. Het
eerste deel vraagt naar algemene informatie zoals uw leeftijdsgroep, handicap, soort sport en niveau
van sport. De volgende drie delen gaan over vervelende situaties die u als sporter misschien heeft
meegemaakt. In elk deel wordt stilgestaan bij een andere vorm van grensoverschrijdende gedrag:
emotioneel, fysiek en seksueel. Bij ieder onderdeel wordt een aantal situaties voorgesteld.
Bijvoorbeeld genegeerd worden, bekritiseerd worden op uiterlijk of sportprestatie, geslagen worden,
een massage krijgen die ongemakkelijk was en/of niet passend bij een blessure.
U wordt gevraagd om aan te geven of u de gevraagde situatie ‘nooit’, ‘een enkele keer’ of
‘regelmatig’ heeft meegemaakt. Als u niet wilt antwoorden, dan kiest u voor ‘zeg ik liever niet’. Op
basis van uw antwoorden zullen er verdiepende vragen over uw ervaringen worden gesteld. Deze
zullen gaan over de locatie van de gebeurtenis, uw leeftijdsgroep, en een open vraag over de invloed
van uw handicap. Tot slot krijgt u vragen over de persoon / personen die betrokken waren bij de
vervelende ervaring(en) die u tijdens het sporten heeft meegemaakt. Ook hier is er de mogelijkheid
om niet te antwoorden ('zeg ik liever niet').

Het invullen van de vragenlijst zal +/- 30 minuten duren. Dit zal afhangen van het aantal ervaren
situaties. Ook als u geen ervaringen hebt gehad met grensoverschrijdend gedrag, is het toch
belangrijk dat u de gehele vragenlijst doorloopt. Alle antwoorden dragen bij aan een beter inzicht in
de aard en omvang van grensoverschrijdend gedrag in de sport.
Belangrijk: de vragenlijst is anoniem en is niet terug te herleiden naar u. Informatie over betrokken
personen blijft vertrouwelijk en op gegeven antwoorden zal geen actie, zoals melding maken,
worden ondernomen. U bent vrij om uw ervaringen te delen.
Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet mee te doen,
hoeft u verder niets te doen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen. De
gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek.
Einde van het onderzoek

Uw deelname stopt wanneer u de vragenlijst hebt ingevuld of wanneer u zelf beslist om te stoppen
met de vragenlijst. Na het verwerken van alle gegevens rapporteert de onderzoeker de belangrijkste
uitkomsten van het onderzoek op de website van Gehandicaptensport Nederland. Dit gebeurt
ongeveer 6 maanden na uw deelname. Houd hiervoor de website van GSN in de gaten.
Hulp of advies nodig over grensoverschrijdend gedrag?

Wel willen wij u graag wijzen op het volgende. Het invullen van de vragenlijst kan confronterend zijn.
Dit kan vervelende gevoelens opwekken. Ook kan het zo zijn dat u op dit moment in een ongewenste
grensoverschrijdende situatie zit. Door de anonimiteit van het onderzoek kan de onderzoeker geen
directe hulp bieden wanneer vervelende gevoelens opkomen of wanneer u hulp nodig heeft. Het
doen van een melding of het vragen om hulp moet u zelf doen. Wanneer u behoefte heeft aan
nazorg, omdat de vragenlijst bijvoorbeeld angstige gevoelens oproept, kunt u terecht bij
onderstaande contactpunten. Wij begrijpen dat deze stap lastig kan zijn, maar praten over uw
ervaringen helpt.
-

-

-

Anoniem contact opnemen kan via SpeakUp. U kunt dit vinden op de website van Centrum
Veilige Sport Nederland.
U kunt mailen naar de vertrouwenscontactpersoon van Gehandicaptensport Nederland:
vcp@gehandicaptensport.nl
U kunt contact opnemen met Centrum Veilige Sport Nederland:
o Website: https://centrumveiligesport.nl/
o Gratis telefoonnummer: 0900-2025590
o Emailadres: centrumveiligesport@noc-nsf.nl
Bij acute bedreigde situatie neem contact op met:
o Politie telefoonnummer: 0900-8844
o Centrum Seksueel geweld telefoonnummer: 0800-0188
Ook kunt u contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van uw eigen sport
vereniging. Kijk hiervoor op de website van uw sportvereniging.

-

Ook kunt u praten met medeslachtoffers. Kijk hiervoor op de website van Sporters Helpen
Sporters of neem contact op met:
o Website: https://www.sportershelpensporters.nl/
o Emailadres: renald@sportershelpensporters.nl
o Emailadres: anne@sportershelpensporters.nl
o Stuur een bericht naar: 06-37556978

Gebruik en bewaren van uw gegevens

Voor dit onderzoek worden uw anoniem ingevulde antwoorden verzameld en gebruikt.
Persoonsgegevens zoals naam en geboortedatum worden niet gevraagd, uw IP- adres zal niet
worden opgeslagen. Wel wordt er gevraagd naar uw leeftijdsgroep, handicap en soort sport waarin u
actief bent of bent geweest. Wij zijn ons bewust van de kans dat een combinatie van sport en
handicap herleidbaar zou kunnen zijn naar een persoon. Om dit te voorkomen hebben alleen de
onderzoekers Jule Lotterman en John Stins toegang tot de gegevens. Na het ordenen en
samenvoegen van alle ingevulde antwoorden, zullen de gegevens gedeeld worden met Nicolette van
Veldhoven (onderzoeker van NOC*NSF). Deze gegevens zijn niet tot u te herleiden en blijven
vertrouwelijk.
Wij willen uw onderzoeksgegevens graag bewaren. De ingevulde vragenlijst zal 10 jaar bewaard
worden voor eventueel verder onderzoek. Voorafgaande aan de online vragenlijst zal hiervoor uw
toestemming worden gevraagd.
Ethische toetsing en klachten

De onderzoeksopzet is beoordeeld door de Vaste Commissie Wetenschap en Ethiek van de Faculteit
der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam (goedkeuringsnummer) en
voldoet aan de ethische richtlijnen van de faculteit. Heeft u klachten dan kunt u zich wenden tot de
onderzoeker.
Heeft u vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met de onderzoeker. Voor onafhankelijk advies over meedoen
aan dit onderzoek kunt u terecht bij de Jasmijn van der Hamsvoord. Zij weet veel over het onderzoek,
maar is er niet bij betrokken. Ook kunt u praten over uw deelname met uw partner, vrienden of
familie. Indien u klachten heeft over het onderzoek, kunt u dit bespreken met de onderzoeker. Voor
meldingen of advies over grensoverschrijdend gedrag kunt u terecht bij boven genoemde
contactpunten.

Contactgegevens betrokken partijen

Vrije Universiteit Amsterdam
•
•

Onderzoeker: Jule Lotterman, Master Student Human Movement Siences, Vrije Universiteit
Amsterdam. Email: j.j.lotterman@student.vu.nl .
Hoofd onderzoeker: John Stins, Universitair docent, Faculteit der Gedrags- en
Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam. Email: j.f.stins@vu.nl

Gehandicaptensport Nederland:
•
•

Dos Engelaar, Directeur Gehandicaptensport Nederland, Email:
d.engelaar@gehandicaptensport.nl. Telefoon: 030-3077890
Jasmijn van der Hamsvoord, Vertrouwenscontactpersoon Gehandicaptensport Nederland,
Email: j.vanderhamsvoord@gehandicaptensport.nl. Telefoon: 030-3077890

NOC*NSF en Centrum Veilige Sport Nederland:
•
•

Nicolette van Veldhoven, Programmanager Research and Innovation, NOC*NSF. Email:
nicolette.vanveldhoven@nocnsf.nl. Telefoon: +31(0)6 51290453
Miriam Reijnen, Coördinator Centrum Veilige Sport Nederland. Email:
Miriam.reijnen@nocnsf.nl. Telefoon: +31 (0)6 22 19 13 95

Gegevensbescherming:
Dit onderzoek voldoet aan de regels van de GDPR en is beoordeeld door de Vaste Commissie
Wetenschap en Ethiek van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen. Mocht u toch
vragen of klachten hebben over uw gegevensbescherming dan kunt u terecht bij:
•

functionarisgegevensbescherming@vu.nl

