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Sportveiligheid: 
 
Sporten is leuk en het levert prachtige momenten op. Maar soms slaan de mooie emoties die bij sport horen om in 
ongewenst en zelfs grensoverschrijdend gedrag. Sporters spelen agressief, ouders langs het veld zijn te fanatiek en 
scheidsrechters worden belaagd. Bestuurders durven vervolgens nauwelijks in te grijpen. Hoe zorg je voor een sociale en 
veilige sportvereniging? En hoe kun je trainers, coaches en ouders hierbij ondersteunen? 
 
De aanpak: 
 
In opdracht van de Rijksoverheid en NOC*NSF helpen de KNVB en Halt sportverenigingen bij het creëren van een sociaal 
en veilig(er) sportklimaat. Halt en de KNVB gebruiken hiervoor de methodiek ‘veiligheidsanalyse’, die aansluit bij wat er 
speelt op en rond de vereniging. Jeugdspelers, ouders, vrijwilligers, bestuur en externe partners zijn in de 
veiligheidsanalyses aan zet: zij worden nadrukkelijk betrokken bij en bevraagd over de veiligheid op en rond de 
vereniging. 
 
 
In themabijeenkomsten spreken we met elkaar over onderwerpen als voorbeeldgedrag, aanspreekcultuur en 
agressie: 
 

• Bespreken: van wat er speelt op het gebied van veiligheid. 
•  Uitspreken: van verwachtingen. 
•  Afspreken:  vaststellen van regels en wijze van handhaven. 
•  Aanspreken: handhaven en nakomen van de regels, gepast ingrijpen als zich grensoverschrijdend gedrag 

voordoet. 
 
 

Dit project gaan wij als club uitvoeren samen met de eerder genoemde partijen KNVB en Halt. Hiervoor zullen op korte 
termijn een aantal themabijeenkomsten worden belegd. De aanvang van de themabijeenkomsten zal zijn in de week van 
9 maart 2015. We kunnen niet iedereen uitnodigen, dus maken we een dwarsdoorsnede van onze vereniging en zullen 
wij per categorie 2 deelnemers persoonlijk uitnodigen om deel te nemen. Per themabijeenkomst zijn er dan 8 tot 10 
deelnemers aanwezig. Doelstelling is om per avond twee themabijeenkomsten te houden. Deze worden geleid door 
mensen van de KNVB en Halt. 
 
Naast deze themabijeenkomsten ontvangt een ieder lid een ‘link’ naar een digitale vragenlijst. Deze vragenlijst is  voor 
iedereen toegankelijk en is per leeftijdscategorie opgebouwd en wordt anoniem afgenomen. Uw persoonlijke gegevens 
worden dus op geen enkele wijze gebruikt. Deze vragenlijst is bedoeld om een zo groot mogelijke input te ontvangen, 
wat vervolgens door de KNVB en Halt verwerkt wordt in een uitgebreid handboek/ protocol, waar wij als vereniging weer 
ons voordeel mee kunnen doen. 
 
 
Op vrijdag 27 februari 2015 is de startbijeenkomst van dit project en wij nodigen een ieder uit die hierbij 
aanwezig wil. De bijeenkomst vindt plaats in de kantine van VV DWP en de aftrap zal zijn om 20.00 uur. 
Sport en veiligheid gaat ons allen aan. Wij rekenen op jullie. 	  
	  


