
 

Tekstsuggesties nadere uitwerking Sportakkoord op terrein van positieve sportcultuur 

(grensoverschrijdend gedrag en integriteit): 

Het mooie van het Sportakkoord is dat deze tot doel heeft te inspireren tot lokale sportakkoorden. Om 

die reden lijkt het ons ook goed als in dit document voor wat betreft het preventieve beleid op 

grensoverschrijdend gedrag en integriteit gemeenten worden gewezen op collectieve 

instrumenten/ondersteuning die er beschikbaar zijn en zij geïnspireerd worden hun eigen rol te 

pakken. Op die manier werkt het Sportakkoord als het vliegwiel dat het wil zijn. Onderstaand wat 

tekstsuggesties: 

Inleiding 

De gevolgen van seksueel misbruik en intimidatie zijn voor slachtoffers buitengewoon ingrijpend. Vaak 

hun hele leven lang. NOC*NSF, de aangesloten bonden en ook de ongeveer 25.000 verenigingen 

hebben de plicht om met alles wat in hun vermogen ligt seksuele intimidatie en misbruik zoveel 

mogelijk terug te dringen. Gemeenten hebben een belangrijke rol in het stimuleren en ondersteunen 

van verenigingen waar het gaat om preventief beleid op terrein van grensoverschrijdend gedrag. 

 

In december 2016 heeft NOC*NSF, naar aanleiding van een aantal verontrustende misbruikkwesties in 

binnen- en buitenland besloten om een uitgebreid onafhankelijk onderzoek te doen naar ‘de aard en 

omvang van seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de sport’ en ook te laten onderzoeken of de 

wijze waarop de sportwereld omgaat met dit onderwerp wel adequaat is georganiseerd. Inmiddels 

heeft de Onderzoekscommissie onder leiding van oud-minister mr. Klaas de Vries klaar. 1 op de 8 

mensen heeft binnen de sport een vorm van seksuele intimidatie ondervonden. De commissie heeft 42 

aanbevelingen en conclusies neergelegd in het rapport. Daaruit blijkt dat de georganiseerde sport een 

groot aantal initiatieven kan nemen om intimidatie en misbruik terug te dringen. 

 

Of zoals de commissie het zelf formuleert in de rapportage: "het is dringend noodzakelijk om seksuele 

intimidatie en misbruik in de sport veel actiever tegen te gaan. De grote discrepantie tussen het aantal 

gevallen van seksuele intimidatie en misbruik, en het geringe aantal meldingen, en het magere effect 

daarvan, vraagt om een breed scala aan verbeteringen." 

 

Daarom neemt NOC*NSF in beginsel alle conclusies en aanbevelingen van de Commissie De Vries 

over. Inmiddels zijn veel maatregelen al in gang gezet en is er ook de nodige ondersteuning 

beschikbaar waar sportverenigingen, maar ook gemeenten gebruik van kunnen maken. Ook kunnen 

gemeenten de sport helpen om deze ondersteuning onder de aandacht te brengen van verenigingen. 

Onderstaand treft u een aantal belangrijke acties die u als gemeenten kunt nemen om preventief 

beleid te stimuleren en seksuele intimidatie en misbruik te bestrijden. 

 

 

1. Stel een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht voor clubs die voor (jeugd)subsidies in 

aanmerking willen komen. Deze verplichting geldt voor alle vrijwilligers bij de club die werken 

met jeugd en/of kwetsbare groepen en is veelal gratis. Naast dat dit zorgt voor meer 

zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches en begeleiders stimuleren de 

voorwaarden van deze gratis VOG-regeling ook het hebben van een preventief beleid en een 

vertrouwenscontactpersoon.  

2. Maak gebruik van het aanbod een informatieavond te laten organiseren om verenigingen in 

uw gemeente voor te lichten over de gratis VOG-regeling en preventief beleid op terrein van 

grensoverschrijdend gedrag en integriteit. Vanuit Centrum Veilige sport is er de komende 3 

jaar budget om jaarlijks 40 van dergelijke avonden te organiseren. 

3. Ondersteun clubs bij het ontwikkelen van preventief beleid op gebied van grensoverschrijdend 

gedrag en integriteit. Hiervoor is een stappenplan beschikbaar en een landelijke poule van 



experts die hen daarbij kosteloos kunnen helpen. Beide zijn te vinden via de website van 

Centrum Veilige Sport. 

4. Zorg dat een club opgeleide vertrouwenscontactpersoon heeft en biedt hiervoor de training 

voor vertrouwenscontactpersonen aan.  Zij kunnen preventief beleid in de club coördineren en 

zijn eerste aanspreekpunt bij (vermoedens van) incidenten  

5. Help de sport mee bekendheid te geven aan de meldplicht en verantwoordelijkheid die 

iedereen heeft wanneer men een vermoeden heeft van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. 

Meer informatie over de meldplicht is te vinden op de website van Centrum Veilige Sport. 

 

Wanneer wenselijk kunnen we ook nog meer uitgeschreven tekst aanleveren en best practices geven 

vanuit de gemeente. Ons valt op dat er tot op heden geen uitwerking is op dit thema en ook geen 

budget is gereserveerd. Beide lijken ons verstandig. Voor het eerste kan bovenstaand worden gebruikt 

maar kunnen we ook meer uitgebreide teksten leveren. Budgettair is eerder overeengekomen dat er 

voor communicatie over grensoverschrijdend gedrag (verhogen meldingsbereidheid maar vooral ook 

bewustwording bij verenigingen en de daarbinnen aanwezige doelgroepen mee zou worden 

genomen). Dit is destijds bewust niet opgenomen in de ophoging van de subsidieaanvraag van sport 

en integriteit in het kader van de implementatie van de aanbevelingen van commissie de Vries. 

NOC*NSF heeft hierover al contacten met een communicatiebureau en n.a.v. de eerste gesprekken 

schatten wij dat er een budget van ongeveer 250.000 Euro noodzakelijk zal zijn om dit goed neer te 

kunnen zetten. Het lijkt ons goed hier een bedrag voor te reserveren binnen de begroting. 

 


