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Aan:  de wethouder van Economie, Sport en Buitenruimte 
de heer R. de Mos 
Postbus 12 600 
2500 DJ Den Haag 

 
 
Betreft: rol gemeente Den Haag in bestrijding van seksuele intimidatie en misbruik in de sport 
Kopie:   directeur Sport, Hanneke van der Marel 
 
 
Geachte heer De Mos, 

 

Eind vorig jaar presenteerde een onderzoekscommissie, onder leiding van de heer Klaas de Vries, 

de resultaten van een onderzoek naar ongewenste intimiteiten in de sport. Aanleiding voor het 

onderzoek waren sporters die met hun verhaal naar buiten kwamen en daarmee de groeiende 

behoefte in de sport naar onafhankelijk onderzoek rondom dit onderwerp. Een onderwerp dat niet 

alleen in de sport actueel is, maar in de hele maatschappij leeft. 

 

In opdracht van NOC*NSF is commissie De Vries een onafhankelijk onderzoek gestart naar de 

aard, omvang en aanpak van seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Twee onuitwisbare 

indrukken die de leden van de commissie hebben overgehouden aan het onderzoek zijn: de 

impact is erg groot en het thema wordt nog steeds door de samenleving en sportwereld 

onderschat. De commissie is wel van mening dat er nog veel gedaan kan worden om toekomstig 

leed te voorkomen. Hiernaast concludeert de commissie dat er een grote discrepantie zit tussen 

het aantal meldingen en de feitelijke omvang van de incidenten. Voor zover er melding wordt 

gemaakt, is het effect ervan veelal gering. 

 

Er zijn voldoende redenen waarom de sportwereld zelf een grote verantwoordelijkheid heeft bij het 

voorkomen en bestrijden van seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Dit neemt niet weg dat 

ieder incident ernstig leed veroorzaakt bij de slachtoffers en hun omgeving, veel ophef in de 

(lokale) maatschappij veroorzaakt waardoor het van groot belang is dat alles wordt gedaan om 

dergelijk gedragingen tegen te gaan. Om die reden heeft de Adviesraad voor Sport zich op eigen 

initiatief in de afgelopen periode verdiept in de aanbevelingen uit het rapport van Commissie de 

Vries. 

 

Hoewel de meeste aanbevelingen zich richten tot sportclubs en sportbonden, is de Adviesraad van 

Sport van mening dat de gemeente juist lokale sportverenigingen, die te maken hebben met 

beperkte financiële middelen, kennis en een beperkt aantal vrijwilligers, enorm kan helpen zonder 

daarbij hun verantwoordelijkheid over te nemen. Bovendien heeft de gemeente een zekere rol en 

verantwoordelijkheid naar haar inwoners toe als het gaat om de veiligheid en lichamelijk integriteit 

van haar inwoners. In lijn met de grote ambities die Den Haag heeft op het gebied van sport, is een 

cruciale (rand)voorwaarde dat iedere (top)sporter de sport kan beoefenen en kan excelleren in een 

veilige en prettige omgeving. Tegen deze achtergrond adviseert de Adviesraad voor Sport dat de 

gemeente Den Haag de navolgende maatregelen treft: 

 

 Het houden van een enquête onder leden van Haagse sportverenigingen. Hiermee kan een 

nulmeting worden verricht ten aanzien van bekendheid en aanwezigheid van de infrastructuur 
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integriteit binnen de Haagse verenigingen; in hoeverre zijn verenigingen en leden bekend met 

zaken als gedragsregels, wie zijn de vertrouwenspersonen en hoe zijn zij te bereiken, wat te 

doen bij een melding, etc. Op basis van deze uitkomsten kan worden bezien wat noodzakelijk 

en wenselijk is; 

 

 Intensiveer de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties in de sport bij hun inzet om een 

veiliger sportklimaat te creëren, in het kader van het gemeentelijk beleid op het gebied van 

veiligheid, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Denk aan het bieden van 

professionele expertise en cursussen of organiseer lokaal overleg tussen vertegenwoordigers 

van verschillende verenigingen. Den Haag zou – eventueel in samenwerking met 

trainersverenigingen en brancheorganisaties als NLcoach en NOC*NSF – voor vrijwillige 

trainers en coaches van lokale verenigingen thema-avonden kunnen organiseren;  

 

 Verbind subsidievoorwaarden aan het beschikbaar stellen en ontwikkelen en inrichten van 

sportaccommodaties (bijvoorbeeld door het aanbrengen van aanpassingen in trainings-

complexen zodat letterlijk een transparante omgeving ontstaat). Deze subsidievoorwaarden 

dienen ook verbonden te worden aan interne afspraken en regels zoals het opstellen en 

handhaven van gedragsregels in kantines en kleedruimten, het structureel communiceren 

hiervan op de website en in het verenigingsblad, aanwezigheid van (professioneel) tuchtrecht 

als aansluiting bij het Instituut voor Tuchtrechtspraak (ISR), gebruikmaking van de 

stimuleringsregeling Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor personen die direct in contact 

komen met sporters zoals trainers, begeleiders en coaches, standaard navraag doen bij vorige 

verenigingen waar trainers en coaches werkzaam zijn geweest, het opleiden en aanstellen van 

vertrouwenspersonen in de vereniging en de aanwezigheid van een integriteitsprotocol;  

 

 Het voldoen aan deze voorwaarden kan worden bezegeld met bijvoorbeeld een Haags keurmerk 

als ‘Veilige Haagse Sportvereniging’. Hiermee wordt niet alleen de aanpak van seksuele intimidatie 

en misbruik in de sport naar een hoger niveau getild, maar wordt sport ook een integraal onderdeel 

van andere beleidsterreinen en biedt het de stad Den Haag en de verenigingen de kans zich op 

een positieve wijze te profileren als dé sportieve en veilige (top)sportstad; 

 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen onbezorgd en met plezier kan sporten en dat iedereen lol 

aan sport kan beleven. Een veilige en plezierige sportomgeving is daarvoor van groot belang. Jong 

en oud moeten kunnen deelnemen aan sport zonder angst voor intimidatie op welke manier dan 

ook. Daarom moet seksuele intimidatie in de sport zoveel mogelijk voorkomen worden. Als het zich 

toch voordoet, moet dit adequaat worden aangepakt.  

Wij beschouwen het als onze taak om uw aandacht te vragen voor dit thema. Ons advies is: stel 

het thema en de aanpak centraal als onderdeel van het programma ‘Naar een Veilig Sportklimaat’ 

en laat de gemeente Den Haag, als stad van kansen en ambities, vooruitlopen in het treffen van 

zichtbare en effectieve verbeteringen die aansluiten bij de ambities van Den Haag voor een veilige 

en sportieve stad. 

Hoogachtend. 
namens de Adviesraad voor Sport, 
 
 
 
 
 
John van den Berg    Wendy van der Meijs 
voorzitter      secretaris 


