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Als volleybalvereniging willen we alle leden veilig en met plezier laten sporten. De zorg voor een veilige 
omgeving is daarbij essentieel. We willen immers een situatie scheppen waarin sporters kunnen groeien en 
bloeien. Elke zaak van grensoverschrijdend gedrag is er een teveel!  
 
Het is daarom belangrijk om adequaat te reageren als het als het gebeurt.  
 
Maar het is zeker zo belangrijk om ook maatregelen te nemen om grensoverschrijdend gedrag te 
voorkomen hoort daarbij. Wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag is dat een teken dat 
de (sport)omgeving niet veilig meer is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het 
slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met 
iemand in wie je vertrouwen hebt. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen van 
grensoverschrijdend gedrag kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen.  
 
Als je zelf te maken hebt (gehad) met grensoverschrijdend gedrag is het allereerst belangrijk dat je er niet 
alleen mee blijft rondlopen. Erover praten is vaak moeilijk. Bekijk hoe je kunt zorgen dat het gedrag niet 
meer plaatsvindt. Kun je zelf aan de pleger duidelijk maken dat je niet van zijn gedrag of opmerkingen 
gediend bent? Of kun je er met iemand over praten met iemand die je vertrouwt. Binnen onze vereniging is 
helaas (nog) geen Vertrouwenscontactpersoon beschikbaar om je verhaal kwijt te kunnen. Een vriend of 
vriendin, teamgenoot of iemand anders in de vereniging. Probeer samen op een rijtje te krijgen wat er 
gebeurt en wat je zou kunnen doen om de situatie te doorbreken.  
 
Als je liever met een onbekende wilt praten, kun je contact opnemen met het Vertrouwenspunt Sport van 
NOC*NSF of de Vertrouwencontactpersoon van onze sportbond, de Nevobo. Je kunt daar je verhaal kwijt 
en je krijgt er deskundig advies. Als je wilt, krijg je ondersteuning van een van de vertrouwenspersonen of 
adviseurs van NOC*NSF. Zij zijn onafhankelijk, kennen de sportwereld en zijn opgeleid om 
vertrouwenswerk in de sport te doen. Ze helpen je om de juiste stappen te zetten. (De begeleiding is 
uiteraard kosteloos).  
 
Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag 
van 12.00 tot 16.00 uur. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).  
E-mail: Vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl. Voor alle informatie ziewww.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport. 
 

Vertrouwenscontactpersoon Devoko 
De vertrouwenspersoon van TiMaX/DeVoKo is Egon Kluitman. Egon is telefonisch bereikbaar via telefoonnr. 
0541-352559 of via email: e.kluitman@ezorg.nl. 
 
Grensoverschrijdend Gedrag 
Sporten en grensoverschrijdend gedrag. Ze zouden geen enkele relatie met elkaar moeten hebben. Maar 
helaas is dat niet waar. Ook binnen de sportwereld vinden incidenten plaats variërend van seksueel getinte 
opmerkingen tot aanrandingen, pesten, bedreigingen, discriminatie, mishandeling en belediging.  
 
Met grensoverschrijdend gedrag bedoelen we omgangsvormen die door de persoon, die het ondergaat als 

Ongewenst gedrag  
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gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren.  
 
Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non verbale, 
digitale of fysieke zin, die:  
- door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren en/of  
- als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten én  
- plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport 
waar de spelregels/reglementen niet in voorzien.  
 
In het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige, of 
kwetsende situatie wordt gecreëerd, waaronder mede begrepen seksueel misbruik, discriminatie, pesten, 
mishandeling.  
 
Wanneer we het hebben over grensoverschrijdend gedrag is de ervaring van de sporter leidend. Dit wil 
zeggen dat wanneer een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren deze uiting serieus genomen moet 
worden. Globaal gezien onderscheiden we de volgende gedragingen als grensoverschrijdend gedrag:  
 
1. Seksuele Intimidatie  
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek 
gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de 
persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, 
vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd. Onder seksuele intimidatie, zoals vermeld in lid 1, 
zijn mede begrepen de in de artikelen 239 t/m 250 (Titel XIV: Misdrijven tegen de zeden) van het Wetboek 
van Strafrecht strafbaar gestelde feiten. (bron: blauwdruk SI)  
 
Cijfers en feiten: Op het gebied van seksuele intimidatie zijn inmiddels vele bonden actief en er zijn veel 
preventieve en repressieve instrumenten in de sport. De precieze aantallen incidenten van seksuele 
intimidatie in de sport zijn niet bekend. Bij het telefonische Hulplijn van NOC*NSF (die per 20 mei 2014 
opgaat in het Vertrouwenspunt Sport) worden jaarlijks tussen de 80-100 meldingen van seksuele 
intimidatie geregistreerd. Dit is zeker niet een goede weergave van het werkelijk aantal incidenten, dat ligt 
zeker hoger. Meldingen van seksuele intimidatie gaan jaarlijks vanuit gemiddeld 20 verschillende takken 
van sport. In 70 procent van de meldingen is het slachtoffer een vrouw, in 30 procent een man. De aard van 
de meldingen varieert van verbale intimidatie en niet-functionele of ongewilde aanrakingen tot aanranding, 
verkrachting en langdurig seksueel misbruik. Een derde van alle meldingen bestaan uit deze laatste drie 
categorieën. Van deze slachtoffers is 95 procent jonger dan 20 jaar en 60 procent zelfs jonger dan 16 jaar. 
In bijna alle gevallen van seksuele intimidatie bij vrouwen/meisjes en mannen/jongens wordt een 
mannelijke begeleider beschuldigd.  
 
Voor meer informatie over het tegengaan van Seksuele Intimidatie in de sport, klik hier. 
(http://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag/seksuele-intimidatie) 
 
2. Pesten  
Pesten betreft alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel/herhalend karakter waarbij één of 
meer personen proberen een andere persoon fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen, 
waarbij de andere persoon zich niet kan verdedigen tegen dit gedrag. Relatief nieuwe manier van pesten is 
het digitaal pesten.  
 
3. Bedreigen  
Pesten, discriminatie en/of belediging wordt bedreigen wanneer de andere persoon er bang van wordt en 
het een gevoel van onveiligheid veroorzaakt. In tegenstelling tot pesten is bedreiging wél strafbaar. Aan 
bedreiging hoeft niet altijd stelselmatig pesten, discriminatie of belediging vooraf te gaan. (op basis van NJI, 
kindertelefoon & meldknop.nl, arboportaal.nl)  
 
4. Discriminatie  
Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet 
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toe doen in een situatie. Er zijn 11 gronden van discriminatie: leeftijd, seksuele gerichtheid, godsdienst en 
levensovertuiging, etniciteit, geslacht (gender), nationaliteit, handicap of chronische ziekte, politieke 
overtuiging, burgerlijke staat, soort contract, arbeidsduur. (bron: www.discriminatie.nl, movisie)  
 
5. Mishandeling  
Mishandeling is het buiten de spel- en/of wedstrijdsituatie gebruiken van niet functioneel fysiek of 
psychisch geweld (zoals mishandeling, slaan van, trappen van, het geven van een kniestoot, het toedienen 
van een kopstoot, het geven van een elleboogstoot, etc.) dan wel het zeer ernstig bedreigen met concreet 
fysiek en psychisch gewelddadig handelen. (O.b.v. KNVB, arboportaal)  
 
6. Belediging  
Belediging kan verbaal, via gezichtsuitdrukking of met gebaren plaatsvinden (bedoeld &  
onbedoeld). Het wordt ernstige belediging als het gaat om het opzettelijk aanranden van iemands eer of 
goede naam, op beledigende wijze, onafhankelijk van de juistheid van de betichting. Belediging van een 
ambtenaar in functie is strafbaar en ook als het slachtoffer een klacht indient. (bron: op basis van juridisch 
woordenboek, wiki) 
 

 

 
 


