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Seksuele intimidatie en 

misbruik in de sport

Betekenis geven aan “het erg vinden” 

door alles te doen wat nodig is om te 

voorkomen



Cijfers* en levenslange impact

• 1 op de 8 Nederlandse sporters heeft als kind ten minste een ervaring 

gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

• dit is bij 1 op de 3 sporters die als kind heeft deelgenomen aan sporten 

voor kinderen met een beperking. 

• bij 4 procent gaat het om ernstige vormen: aanranding en verkrachting

• sporters noemen in 44 % van de gevallen een medesporter als pleger, 

39 % een bekende volwassene en in 21 % betrof het de coach/trainer

• de leeftijd waarop dit voor de eerste keer gebeurt, ligt bij driekwart 

onder de 16 jaar

• er wordt weinig vervolg gegeven aan zaken die bij sportverenigingen 

gemeld worden

* Prevalentie-onderzoek Tine Vertommen



De prioriteiten 

• Slachtoffers zo goed mogelijk helpen en begeleiden

• Daadkrachtig en effectief tegen plegers optreden 

• Alles doen om te voorkomen dat er meer 

slachtoffers vallen



Bijzondere verantwoordelijkheid 

sportwereld

• Sporters, vrijwilligers en bezoekers een veilige omgeving 

bieden

• Structuur om met regels, maatregelen en toezicht 

bescherming te bieden en om te leren anderen te 

respecteren en niet te beschadigen



Kenmerken
• Fysiek

• Grote diversiteit

• Kwetsbare groepen

• Vrijwilligers (1 mln)

• Sporters die het zwijgen doorbreken



Tips voor bond en verenigingen

• Niet tolereren

• Meldplicht

• Registreer volledig en duidelijk 

• Handel snel en zorgvuldig

• Stel duidelijke regels op

• Zorg dat begeleiders ook lid zijn

• Vertrouwenspersoon

• Keurmerk Veilig Sport Klimaat

• Houd kennis op peil



Gehandicaptensport

• gedragsreglement en klachtenprotocol seksuele intimidatie 2004

• goed bezochte bijeenkomsten rond het thema

• maar amper meldingen

Conclusie: er zijn stappen gezet, waarvan niet duidelijk is tot welke resultaten 

die hebben geleid.

Nodig zijn:

• reglementen

• structurele aandacht (repeteerwekker)

• open cultuur (waarin geen blokkades in procedures optreden)



Samenhangende vervolgstappen GSN

• Aansluiten op het plan van aanpak van NOC/NSF 

• Verkenning op aanvullend onderzoek



Vragen
• Waar heeft u behoefte aan?

• Hoe vergroten wij binnen onze bond en binnen onze verenigingen het algemeen 

bewustzijn van de gevaren rond seksuele intimidatie en misbruik? 

• Hoe vergroten wij de weerbaarheid van leden die het risico lopen om daarvan 

slachtoffer te worden?

• Hoe zorgen wij dat omgangsvormen en de daaraan te stellen grenzen onderwerp zijn 

waarover gepraat wordt binnen de verenigingen


