
€ 39 
miljoen
per jaar

€ 16
miljoen
per jaar

Extra structurele investering nodig 
voor een veilige en integere sport
Afhankelijk van de intensiteit, 

reikwijdte en uitvoering van 

de maatregelen, bedraagt de 

benodigde extra investering  

tussen de € 16 - 39 miljoen  

per jaar.

Waar worden deze extra  
middelen aan besteed?

Educatie en Voorlichting: Alle 

trainers, topsporters en bestuurders 

krijgen scholing op het gebied van 

grensoverschrijdend gedrag, integriteit  

     en doping.

Preventie: Het inrichten van 

preventief beleid bij alle verenigingen 

(o.a. gratis VOG’s) en bonden  

(o.a. een integrity manager).

Handhaving: Verzelfstandiging 

Centrum Veilige Sport Nederland en 

professionalisering van het Instituut 

Sportrechtspraak. 

Steun en bescherming: 
Slachtoffers hebben goede toegang  

tot juridische voorlichting, herstel

bemiddeling en slachtofferhulp.

Beoogde resultaten
 • Positieve en veilige sportbeleving door scholing van trainers  

en coaches (met name voor jeugd) op het gebied van pedagogiek  

en het herkennen van onwenselijk en grensoverschrijdend gedrag.

 • Agenderen en ontwikkelen van preventief beleid bij 
sportverenigingen: basiseisen integriteit zijn bekend en 

verenigingen worden ondersteund bij invoering. Dit leidt o.a.  

tot optimaal gebruik van de regeling om een gratis VOG aan  

te kunnen vragen voor medewerkers en vrijwilligers.

 • Verhoogde weerbaarheid van topsporters: het is belangrijk  

om sporters in een vroeg stadium te leren om te gaan met het 

presteren onder druk en te leren aangeven waar hun grenzen  

liggen. Een integrale voorlichtingsmodule integriteit in een  

vroege fase van hun carrière is minimaal noodzakelijk.

 • Verhoogde meldingsbereidheid: naar verwachting zal het  

aantal meldingen bij het CVSN verder stijgen door de extra 

communicatie en toenemende bewustwording. Preventieve 

maatregelen zullen op termijn kunnen leiden tot een daling.

 • Kwalitatief stabiele keten meldingen-tuchtrecht-
handhaving: te behalen door o.a. aanstelling integrity managers  

bij sportbonden,  investeringen in verbetering kwaliteit ISRproces  

en verzelfstandiging Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN).

Kosten worden gezamenlijk gedragen

€ 5,7 miljard
Nederland besteedt gezamenlijk € 5,7 miljard aan sport 

aanbod en ondersteunde topsport. Dit geld wordt vooral door 

de sporters zelf (€ 2,8 miljard) en gemeenten (€ 2,5 miljard) 

bijgedragen. (Brancherapport Sport, Nederlandse Sportraad 

2019)

+0,68%
Een extra investering van € 2,29 per Nederlander maakt

het mogelijk alle maatregelen met maximale intensiteit

door te voeren.

   Bron:  Doorrekening integriteitsmaatregelen visie Sport en Integriteit  
   NOC*NSF, Berenschot.


