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Samenvatting 
 

“Handen schudden voor de wedstrijd, heldere communicatie met ouders en zorgen voor een ‘ons kent 

ons-cultuur’ door middel van teambuilding en sociale activiteiten. Dat zijn belangrijke succesfactoren 

voor een tolerante sportvereniging.”  

 

Art. 1 Noord-Holland-Noord liet het tolerantieklimaat op sportverenigingen in de regio onderzoeken. 

Met de resultaten van dit onderzoek kunnen gemeenten en sportverenigingen hun tolerantiebeleid 

beter afstemmen en nader vormgeven. Bijna duizend mensen die bij een sportvereniging betrokken zijn 

- 108 bestuurders en 863 vrijwilligers en leden van sportverenigingen - gaven hun mening door middel 

van een online vragenlijst. Daarnaast gaven nog 317 sporters die geen lid zijn van een sportvereniging 

hun mening. Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten. 

 

Sportverenigingen voelen brede verantwoordelijkheid 

Een sportvereniging is er niet alleen voor de sport. Bijna alle bestuurders (91%) vinden dat een 

sportvereniging ook verantwoordelijk is voor het bevorderen van positieve omgang van mensen met 

elkaar. Bijna driekwart is van mening dat de sportclub een rol heeft in de opvoeding van de jeugd. 

 

Maar daarbij hebben sportclubs wel wat hulp nodig. Ruim de helft van de sportbesturen vindt dat de 

gemeente een belangrijke taak heeft in het ondersteunen van sportverenigingen bij het bestrijden en 

voorkomen van pesten, discriminatie en buitensluiten. Een vijfde van de bestuurders vindt dat zijzelf 

de deskundigheid ontberen om alle problemen het hoofd te bieden die zich op en rond het veld 

voordoen.  

 

Zeventien procent van de scheidsrechters, trainers en begeleiders geeft aan meer ondersteuning vanuit 

hun club te wensen in het omgaan met of voorkomen van conflicten. Een vijfde deel van de bestuurders 

(20%) is van mening dat de club hieraan inderdaad meer zou moeten doen. De trainers, begeleiders en 

scheidsrechters denken hierbij onder meer aan het bieden van voorlichting en informatie (films, thema-

avonden), het instellen van een vertrouwenspersoon en het bieden van coaching aan vrijwilligers.  

 

Eén op de vijf sportbesturen is van mening dat de taak van een sportvereniging zich beperkt tot sport alleen.  

 

Clubs werken op lokaal niveau weinig samen  

Driekwart van de sportverenigingen werkt wel eens samen met andere partijen op het gebied van 

tolerantie. Vooral de landelijke sportbond is daarbij een belangrijke partij, maar ook leden die toevallig 

goed zijn in het omgaan met conflicten worden ingezet. 

Het komt maar weinig voor dat een sportvereniging samenwerkt met een buurtvereniging of met het 

lokaal welzijnswerk. Ruim de helft van de sportclubs werkt op dit gebied ook nooit samen met de politie 

of met de gemeente. Die geringe samenwerking verklaren de meeste besturen uit het feit dat er weinig aan 

de hand is op hun club. Ook zeggen veel bestuurders dat ze de problemen zelf wel aan kunnen.  
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Sfeer, veiligheid en respect scoren dikke acht 

Hoe beleven leden en bestuurders de tolerantie op hun vereniging?  

Over het algemeen zijn zowel leden als bestuurders dik tevreden over de sfeer, de veiligheid en het 

onderling respect op de clubs: op alle fronten kennen zij hoge rapportcijfers toe; van een 8,2 voor 

respect tussen leden onderling tot 8,4 voor de veiligheid. 

 

Gemiddeld kennen de leden hun club het mooie rapportcijfer 8 toe voor hun inzet om discrimineren, pesten 

en buitensluiten tegen te gaan. Bestuurders zelf zijn daarover nog iets positiever: ze geven een 8,2. 

 

De meeste leden durven op de club voor hun mening uit te komen en zij kunnen er zichzelf zijn. Vijf 

procent van de leden geeft aan hun uiterlijk op de club aan te passen om niet teveel af te wijken.  

 

Andere seksuele gerichtheid is voor weinigen een probleem  

Iemand van niet-Nederlandse herkomst zal op de club volgens 84% van de leden daardoor geen 

problemen ondervinden. Datzelfde geldt volgens 80% van de leden voor een sporter met een andere 

seksuele gerichtheid. Twee procent van de leden denkt dat een verenigingslid dat homo, transgender of 

biseksueel is het op de club wel moeilijk heeft. Een zelfde twee procent verwacht dat sporters met een 

beperking of chronische ziekte problemen ondervindt op de vereniging.  

 

Leden hebben rondom deze onderwerpen vaker geen mening (‘weet niet’) dan bestuurders. Of dit 

betekent dat de nagevraagde onderwerpen op de club dus niet spelen, of leden er liever niet over 

praten of er eenvoudigweg geen mening over hebben, blijft onbekend. Geconcludeerd kan worden dat 

er geen zicht is op de opvattingen van een groot deel van de leden van sportverenigingen. 

 

Van de bestuurders geeft respectievelijk 83% en 86% aan dat er op de club ruimte is voor 

verschillende politieke en geloofsopvattingen. Acht procent vindt dat niet. De leden ervaren minder 

ruimte voor verschillen in politieke en geloofsrichtingen. Zeven procent van de bestuurders vindt dat 

meisjes en jongens op de vereniging niet gelijkwaardig worden behandeld, 89% vindt van wel. 

 

Eén op de vijf leden ziet maandelijks incidenten op de club 

Toch gaat het niet altijd goed. Een vijfde deel van de leden ziet ten minste elke maand ongewenst 

gedrag op de club. Het gaat dan vooral om roddelen en om het maken van vervelende opmerkingen. 

Meer bestuurders dan leden nemen regelmatig negatieve gedragingen waar. Vooral schelden en pesten 

wordt door meer bestuurders dan leden gezien. 

 

Veertien procent van de bestuurders zegt dat het is voorgekomen dat een clublid of vrijwilliger de 

vereniging heeft verlaten vanwege pesten, discriminatie of buitensluiten.  

 

Niet-leden zien sportclubs als minder tolerant 

Aan het onderzoek deden ook ruim driehonderd mensen mee die niet in clubverband sporten. Zij 

sporten bij een sportschool, in informeel gezelschap of individueel. Zeven procent van hen geeft aan 

niet bij een vereniging te zijn aangesloten, omdat ze er zich niet thuisvoelen.  
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Zes procent voelt zich er onzeker, drie procent voelt zich ‘niet welkom’ en vier procent voelt zich er 

‘sociaal een buitenbeentje’. Niet-leden hebben een minder gunstig beeld van de tolerantie op 

sportclubs dan leden: vijftien procent van de niet-leden meent dat iemand met een handicap of 

chronische ziekte extra risico loopt om te worden gepest of buitengesloten bij een sportvereniging. 

Zestien procent denkt dat het voor homo’s, lesbiennes en biseksuelen lastig is bij een sportvereniging. 

 

Drie op de tien leden ervaart ongewenst gedrag aan den lijve 

Ongeveer drie op de tien sportleden (of ouders van leden) wordt wel eens slachtoffer van ongewenst 

gedrag op de club. In de meeste gevallen gaat het om roddelen en vervelende opmerkingen. Ook komt 

pesten, uitschelden en buitensluiten voor. Slechts één procent van de leden heeft een ervaring met 

geweld of bedreiging. 

 

De ‘dader’ van het ongewenst gedrag is in ruim de helft van de gevallen een ander lid van de club. In 

een kwart van de gevallen is een lid van een andere vereniging de boosdoener, of gaat het om publiek 

van een andere vereniging (15%). Incidenten vinden vooral plaats tijdens wedstrijden, met name thuis. 

In een kwart van de gevallen gebeurt het tijdens een uitwedstrijd. 

De meeste leden reageren door ‘op een rustige manier’ iets te zeggen tegen de dader. Vijftien procent 

loopt uit de situatie weg zonder iets te zeggen en zeven procent gaat er verbaal wat heftiger tegenin.  

  

De impact van de meeste incidenten is bij de meerderheid gering. Slechts twee procent van de leden 

met een negatieve ervaring heeft er veel last van en vijftien procent een beetje. Bijna de helft van de 

slachtoffers (46%) praat er nadien met niemand meer over. Leden die er wel over praten, doen dat 

meestal met de trainer/begeleider of met familie.  

 

Meerderheid scheidsrechters, trainers en begeleiders voelt zich ondersteund 

Tweederde van de scheidsrechters, trainers en begeleiders voelt zich voldoende ondersteund vanuit de 

vereniging in geval van conflicten. Driekwart weet hoe te handelen in geval van pesten, discriminatie of 

buitensluiten. Ze weten ook bij wie ze in de club hiervoor terecht kunnen.  

 

Leden die ongewenst gedrag in de club meemaken, gaan daarmee in de eerste plaats naar iemand van 

het verenigingsbestuur of naar een trainer/begeleider. Iets minder dan driekwart zou zich tot een 

vertrouwenspersoon wenden. Een kleine tien procent van de leden weet niet bij wie in de club ze 

terecht kunnen in geval van ongewenst gedrag.  

 

Leden hebben weinig zicht op tolerantiebeleid van hun club  

Minder dan de helft van de leden (46%) weet hoe hun vereniging omgaat met conflicten en 

intolerantie. Tweederde van de leden geeft aan dat de club hen hierbij betrekt. Leden zijn niet per se 

ontevreden over het tolerantiebeleid van hun club, maar ze zijn er veelal eenvoudigweg niet van op de 

hoogte.  
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Wat kan er volgens de bestuurders beter? Bestuurders vinden het soms lastig om positieve feedback te 

geven aan leden. Ook lukt het niet altijd tijdig te reageren op een incident. Verder geven trainers en 

begeleiders zelf niet altijd het juiste voorbeeld, vinden zowel bestuurders als leden.  

 

Meer informatie van de club naar de (ouders van) leden is gewenst, zo vinden de leden en bestuurders 

van Noord-Hollandse sportverenigingen. Ze hebben daar ook ideeën over: dit kan door de reglementen 

duidelijker voor het voetlicht te brengen en door informatie en themabijeenkomsten over het thema 

tolerantie te organiseren. Maar ook door de onderlinge bekendheid en saamhorigheid te vergroten is er 

veel te winnen, zo geven ze aan. Naast het organiseren van veel gezellige activiteiten, kunnen 

teambuilding en een buddy-systeem hierbij helpen.  
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Art. 1 Bureau discriminatiezaken Noord-Holland Noord zet zich in voor een tolerante samenleving 

waarin discriminatie en ongelijke behandeling zoveel mogelijk worden teruggedrongen. Dit doet het 

bureau onder meer door de situatie op dit terrein in beeld te brengen, zoals door onderzoek onder de 

bevolking. Art. 1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord deed in 2012 in opdracht van de 

gemeenten onderzoek naar de veiligheidsbeleving en het tolerantieklimaat in de scholen. Omdat 

pesten en uitsluiten niet ophoudt bij de schoolpoort, wordt de veiligheidsbeleving en het 

tolerantieklimaat nu bij sportverenigingen onderzocht.  

 

Veel mensen brengen een aanzienlijk deel van de tijd door op de 

sportvereniging: als sportend lid, als trainer, begeleider of als 

bestuurder. De sportvereniging is voor menigeen een belangrijke 

plaats voor ontspanning en sociale ontmoeting. Dertig procent 

van de Nederlandse bevolking is lid van een sportvereniging 

en/of zijn er actief als vrijwilliger. Van de jeugd tussen de 6-27 

jaar is zelfs 70% aangesloten bij een sportvereniging, waarmee 

de sportvereniging een belangrijke schakel is in de 

maatschappelijke educatie1. Een rijk verenigingsleven bevordert 

de gemeenschapszin en draagt bij aan de sociale cohesie in 

wijken en kernen, die de sociale kracht, de zelf- en samen-

zelfredzaamheid van de bevolking bepaalt. Naast deze positieve 

positie van de sportverenigingen, komen in de sportwereld ook 

regelmatig discriminatie, agressie en andere uitingen van intolerantie 

voor. 

1.2 Doel van het onderzoek 
Het onderzoek biedt zicht op het tolerantie- en discriminatieklimaat onder sportverenigingen in Noord-

Holland. Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen gemeenten en Art. 1 NHN hun (preventief) 

antidiscriminatiebeleid ten aanzien van sportverenigingen afstemmen en nader vormgeven. 

Dit bevordert de bestrijding van ongelijke behandeling, stimuleert de tolerantie op sportverenigingen 

en draagt zo bij aan een leefbare samenleving. 

1.3 Onderzoeksmethode 
 

Vragenlijst 

In overleg met Art. 1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord zijn er twee vragenlijsten 

opgesteld bedoeld voor 1) sportbesturen, 2) leden van sportverenigingen. 

                                                                 

 
1  Bron: Factsheet: sportdeelname in Nederland 2006 – 2011. Mulier instituut (2012).  
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Doelgroepen 

Om het onderzoek af te bakenen is er voor gekozen om de volgende 

sportverenigingen in Noord-Holland Noord te benaderen:  

- voetbalverenigingen; 

- handbalverenigingen; 

- volleybalverveningen; 

- tennisverenigingen; 

- zwemverenigingen;  

- turnverenigingen. 

Besturen 

Het veldwerk onder de sportbesturen vond plaats in november 2013. Via de websites van de 

sportverengingen zijn e-mailadressen verzameld: in totaal 365. De verenigingen zijn via e-mail 

uitgenodigd om de online vragenlijst in te vullen. Vervolgens is er na ongeveer twee weken een 

herinneringsmail gestuurd. Na drie weken zijn de verenigingen die nog niet hadden meegedaan 

nagebeld. Uiteindelijk hebben 108 bestuurders de vragenlijst ingevuld; een respons van 30%.  

Leden en niet-leden 

leden van sportverenigingen  

Sportbesturen konden in de eerste fase van het onderzoek aangeven of zij het onderzoek uit wilden 

zetten onder hun eigen leden. Negenendertig verenigingen waren hiertoe bereid en ontvingen een link 

naar de online vragenlijst voor leden. De sportbesturen hebben deze link onder de eigen leden 

verspreid. Dit leverde 300 ingevulde enquêtes op. 

 

leden van I&O panel  

De leden van het I&O panel uit Noord-Holland Noord zijn uitgenodigd om de online vragenlijst in te 

vullen. 1.170 mensen deden mee. Omdat niet iedereen sport en/of lid van een sportclub is, vulden zij 

een aangepaste vragenlijst in. Van de 1.170 mensen sporten er 293 niet of nauwelijks. Van de 877 

sporters, zijn er 317 geen lid van een sportvereniging. Zij kregen een aantal stellingen voorgelegd over 

het vermeend tolerantieklimaat in de sportwereld. 563 I&O-panelleden zijn wel lid van een 

sportvereniging (of ouder/verzorger van een kind op een sportvereniging).  

 

In totaal vulden dus 863 leden van sportverenigingen de vragenlijst in, 108 bestuurders en 317 

sporters die niet bij een vereniging zijn aangesloten.  

1.4 Leeswijzer 
De resultaten van het onderzoek worden in het volgende hoofdstuk beschreven.  

 

 

 

 



 

 

Hoofdstuk 2 
Tolerantieklimaat bij sportverenigingen 
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2. Tolerantieklimaat bij sportverenigingen  

2.1 Sfeer en veiligheid 
Aan de leden en bestuurders is gevraagd hoe zij de sfeer en veiligheid op de sportvereniging ervaren. 

Vrijwel alle bestuurders zijn ervan overtuigd dat de leden zich er veilig voelen. Bijna alle leden 

bevestigen dit beeld. Geweld en bedreigingen komen er nauwelijks voor. De sfeer op de 

sportvereniging ervaren zowel de bestuurders als leden als prettig. 

 

Figuur 2.1 

Stellingen over sfeer en veiligheid (% (zeer) mee eens) 

 

Op de sportvereniging…. 

 
       

Zowel de bestuurders als de leden beoordelen de sfeer en veiligheid op de sportvereniging met een 

ruime voldoende. Vrijwel niemand geeft een onvoldoende rapportcijfer aan de sfeer en veiligheid.  

 

Figuur 2.2 

Cijfer voor sfeer en veiligheid   

2% 

98% 

100% 

2% 

95% 

93% 

komt regelmatig geweld of
bedreiging voor

heerst een prettige sfeer

voelen de leden zich veilig

leden (n=863)

bestuurders (n=108)

100% 

98% 

Bestuurders (n=108) Leden (nmin=836, nmax=854) 

sfeer                        (100% geeft een voldoende) 

veiligheid               (100% geeft een voldoende) 

8,4 

8,4 

sfeer                        (99% geeft een voldoende) 

veiligheid             (99% geeft een voldoende) 

8,3 

8,4 
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tussen leden onderling 

tussen trainers/vrijwilligers en leden 

tussen de leden en het bestuur 

tussen leden onderling 

tussen trainers/vrijwilligers  en leden 

2.2 Onderling respect 
Het merendeel van de leden en bestuurders is van mening dat leden 

onderling respectvol met elkaar omgaan. Dit geldt met name voor de 

bestuurders. Bijna iedereen ervaart dat hij/zij zichzelf kan zijn op de 

sportvereniging. Ook durft 94% voor zijn of haar mening uit te komen. 

Figuur 2.3 

Stellingen over onderling respect (% (zeer) mee eens)2 

Op de sportvereniging…. 

 
 

Bestuurders en leden oordelen positief over het onderlinge respect op de sportvereniging. Het hoogste 

waarderingscijfer geven de bestuurders aan het respect tussen ‘de leden en het bestuur’ en tussen ‘de 

trainers/vrijwilligers en leden’.  

 

Figuur 2.4 

Oordeel respect 

 

 

 

 

 

                                                                 

 
2  Excl. ouders van kinderen die lid zijn van een sportvereniging 

94% 

94% 

99% 

89% 

94% 

96% 

gaan de leden op een respectvolle
manier met elkaar om

durven leden/durf ik voor hun
mening uit te komen

kunnen leden zichzelf zijn/kan ik
mezelf zijn

leden (n=685)

bestuurders (n=108)

8,2 

8,3 

8,3 

Bestuurders (nmin=107, nmax=108) Leden (nmin=836, nmax=854)  

8,2 

8,2 
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2.3 Discriminatie, pesten en buitensluiten 
 

Herkomst 

Ongewenst gedrag op basis van etnische herkomst komt volgens bestuurders en leden nauwelijks voor 

op de sportvereniging. Tien procent van de leden heeft hierover geen uitgesproken mening of weet niet 

of dit gebeurt.  

 

Tabel 2.1 

Stelling over etniciteit  

 
 (zeer) 

eens 
neutraal 

(zeer) 
oneens 

weet niet / 
geen mening 

Iemand van niet-Nederlandse afkomst zal 
het bij ons op de club moeilijk krijgen 

Leden (n=863) 1% 5% 84% 10% 

Bestuurders (n=108) 0% 0% 100% 0% 

 

Seksuele geaardheid 

Homo- of biseksuele leden hebben het volgens de meeste leden niet moeilijk op de sportvereniging. 

Met name bestuurders ervaren dit zo. Opvallend is dat 13% van de leden hier geen uitgesproken 

mening over heeft.  

 

Tabel 2.2 

Stelling over seksuele geaardheid  

 
 (zeer) 

eens 
neutraal 

(zeer) 
oneens 

weet niet / 
geen mening 

Iemand die homo, lesbisch, transgender of 
biseksueel is, heeft het bij ons op de 
vereniging moeilijk  

Leden (n=863) 2% 5% 80% 13% 

Bestuurders (n=108) 1% 4% 93% 3% 

 
Uiterlijk 

Vijf procent van de leden past zijn/haar uiterlijk aan om niet teveel af te wijken op de vereniging. Het 

merendeel doet dit overigens niet.  
 

Tabel 2.3 

Stelling over aanpassen uiterlijk  

 
 (zeer) 

eens 
neutraal 

(zeer) 
oneens 

weet niet / 
geen mening 

Ik pas mijn uiterlijk op de vereniging aan 
om niet (teveel) af te wijken 

Leden (n=863) 5% 11% 82% 2% 

Bestuurders (n=108) - - - - 

 

Politieke opvattingen  

Volgens ruim acht op de tien bestuurders is er op de sportvereniging ruimte voor verschillen in 

politieke en geloofsopvattingen. Onder de leden ligt dat percentage een stuk lager. Met name omdat zij 

het lastig vinden hier een oordeel over te geven. 
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Tabel 2.4 
Stellingen over politieke en geloofsopvattingen 

 

Chronische ziekte of handicap 

Twee procent van de leden en bestuurders verwacht dat chronisch zieken of gehandicapten het moeilijk 

hebben op de sportvereniging door zijn/haar beperking. Ook hier geldt dat leden hier vaker geen 

uitgesproken mening of minder zicht op hebben dan de bestuurders. 

 
Tabel 2.5 
Stellingen over chronische ziekte/handicap 

 
 

(zeer) eens neutraal 
(zeer) 
oneens 

weet niet / 
geen mening 

Iemand met een handicap of 
chronische ziekte heeft het bij ons 
op de vereniging moeilijk 

Leden (n=863) 2% 8% 75% 14% 

Bestuurders (n=108) 2% 9% 86% 3% 

 

Geslacht 

Negen op de tien bestuurders is van mening dat er geen genderdiscriminatie op de sportvereniging 

plaatsvindt. Bij de leden ligt dat percentage iets lager. Respectievelijk 3% en 7% ervaart wel ongelijke 

behandeling naar geslacht.  
 
Tabel 2.6 
Stellingen over geslacht  

 
 

(zeer) eens neutraal 
(zeer) 
oneens 

weet niet/ 
geen mening 

Op onze vereniging worden jongens 
en meisjes gelijkwaardig behandeld 

Leden (n=863) 83% 8% 3% 6% 

Bestuurders (n=108) 89% 2% 7% 3% 

 

Pesten en buitensluiten 

Leden nemen iets vaker pesterijen waar op de sportvereniging dan bestuurders. Het buitensluiten van 

leden gebeurt nauwelijks. Ook hier zet de trend zich voort dat leden vaker geen uitgesproken mening 

hebben of het niet weten.  
 
Tabel 2.7 
Stellingen over pesten, roddelen en bedreigen 

 
 

(zeer) eens neutraal 
(zeer) 
oneens 

weet niet / 
geen mening 

Er zijn leden op onze vereniging die door 
de anderen worden buitengesloten 

Leden (n=863) 5% 10% 72% 14% 

Bestuurders (n=108) 4% 4% 89% 4% 

Op de sportvereniging wordt veel gepest 
Leden (n=863) 3% 9% 78% 11% 

Bestuurders (n=108) 1% 8% 89% 2% 

Op de sportvereniging is er…. 
 

(zeer) eens neutraal 
(zeer) 
oneens 

weet niet / 
geen mening 

ruimte voor verschillen in politieke 
opvattingen 

Leden (n=863) 63% 14% 2% 20% 

Bestuurders (n=108) 83% 6% 8% 3% 

ruimte voor verschillende 
geloofsopvattingen 

Leden (n=683) 69% 15% 4% 13% 

Bestuurders (n=108) 86% 6% 8% 0% 
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2.4 De opinie van niet-leden 
Aan het onderzoek deden ook 317 mensen mee die wel sporten, maar niet bij een sportvereniging zijn 

aangesloten. Deze mensen geven daarvoor verschillende redenen aan: de meesten sporten gewoon 

liever buiten verenigingsverband of beoefenen een sport die niet in verenigingsverband wordt 

aangeboden. Bijna één op de vijf van hen geeft aan op te zien tegen de verplichtingen die het 

lidmaatschap met zich meebrengt en tien procent vindt de kosten te hoog. Zeven procent geeft aan dat 

zij zich bij een sportvereniging niet thuisvoelen.  

 

Figuur 2.5 

Reden sporten buiten verenigingsverband 

 

 
 

Aan de mensen die buiten verenigingsverband sporten, is nog een aantal stellingen voorgelegd over 

hun houding ten aanzien van sportverenigingen. Twaalf procent geeft aan zich sportief gezien de 

mindere te voelen bij een club. Zes procent geeft aan zich bij een sportvereniging ‘onzeker’ te voelen, 

drie procent voelt zich er ‘niet welkom’ en vier procent voelt zich ‘sociaal een buitenbeentje’ (er waren 

meerdere antwoorden mogelijk, dus de percentages mogen niet worden opgeteld).  

  

Mensen die niet zijn aangesloten bij een sportvereniging, hebben een minder positief beeld van de 

tolerantie. Zo meent vijftien procent van hen dat mensen met een handicap of chronische ziekte extra 

kans hebben op een club gepest te worden. Zestien procent van de niet-leden denkt dat homo’s, 

lesbiennes of biseksuelen het bij een club lastig zal hebben.  

 

 

 

 

 

 

25% 

1% 

7% 

10% 

10% 

18% 

19% 

45% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

anders

er is geen passende vereniging in de buurt

ik voel me niet thuis bij een sportvereniging

een sportvereniging is voor mij te duur

ik sport in ander verband, zoals bij een
commerciële sportvereniging of buurthuis

ik zie op tegen de verplichtingen die horen bij het
lidmaatschap van een vereniging

mijn sport wordt niet in verenigingsverband
aangeboden

ik sport liever buiten verenigingsverband
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Figuur 2.6 

Beeld van tolerantie op sportvereniging 

 

2.5 Incidenten 

2.5.1 Getuige-ervaringen 

Aan de bestuurders en leden is gevraagd hoe vaak zij getuige zijn van ongewenst gedrag bij andere 

leden. Circa een vijfde neemt minstens 1 keer per maand roddels waar en een tiende vervelende 

opmerkingen. Volgens bestuurders komt schelden en pesten vaker voor dan volgens de leden. Geweld, 

vernielingen en bedreigingen signaleert men nauwelijks.  

 
Tabel 2.8 

Getuige-ervaring (% getuige-ervaring minstens 1 keer per maand) 

 
leden 

(n=863) 
bestuurders 

(n=108) 

roddelen 18% 21% 

vervelende opmerkingen  9% 11% 

schelden 9% 16% 

anders behandeld worden dan anderen 4% 1% 

buitengesloten worden 3% 0% 

benadeeld worden  3% 2% 

pesten  2% 5% 

bedreiging 1% 1% 

lichamelijk geweld 1% 0% 

opzettelijk vernielen van persoonlijke eigendommen 1% 0% 

seksueel geweld 0% 0% 

46% 

35% 

29% 

32% 

16% 

15% 

20% 

26% 

25% 

24% 

24% 

22% 

2% 

6% 

6% 

6% 

25% 

29% 

31% 

32% 

40% 

38% 

35% 

34% 

0% 50% 100%

op sportverenigingen heerst een prettige sfeer

op sportverenigingen gaan de leden op een
respectvolle manier met elkaar om

op sportverenigingen is er ruimte voor verschillen in
politieke opvattingen

op sportverenigingen is er ruimte voor verschillende
geloofsopvattingen

op sportverenigingen zal iemand die homo, lesbisch
of biseksueel is het moeilijk hebben

op sportverenigingen heeft iemand met een handicap
of chronische ziekte extra kans om gepest of…

(zeer) mee eens neutraal (zeer) mee oneens weet niet/gm



 

 

 

Tolerantieklimaat sportverenigingen N-H Noord    Tolerantieklimaat bij sportverenigingen 

 

10 

Bij de waargenomen incidenten bleek vooral het gedrag van het slachtoffer aanleiding te zijn voor het 

ongewenst gedrag. De top drie vult zich verder aan met leeftijd en uiterlijk. Ook afkomst, huidskleur en 

kledingstijl blijken soms redenen tot discriminatie.  

 
Figuur 2.7 

Discriminatiegronden incident (meerdere antwoorden mogelijk, % wel eens incident meegemaakt) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Leden 

De meeste leden reageerden op het incident door er iets over te zeggen tegen de daders (41%). Een 

vijfde maakte melding bij iemand van de vereniging en 17% deed er niets mee. De meeste van hen 

vonden het incident niet belangrijk genoeg om te melden of wisten niet hoe te reageren of wat te doen. 

Een enkel lid pestte of discrimineerde iemand zelf het afgelopen jaar, 93% niet en 7% twijfelt.  

 

Bestuurders 

De meeste bestuurders die ongewenst gedrag waarnamen, zagen dit een lid 

of het publiek van (een andere) vereniging doen. Het incident vond meestal 

plaats tijdens een (uit) wedstrijd of training. Vier op de tien getuigen 

spraken de dader op het gedrag aan, een vijfde sprak er met iemand anders 

over. De bestuurders die niet reageerden (7% van de getuigen), vonden het 

incident niet belangrijk genoeg om te melden. Dit is ook een veelgenoemde 

reden om geen contact op te nemen met het meldpunt Discriminatiezaken of 

de politie. Evenals dat men het conflict zelf heeft opgelost.  

Veertien procent van de bestuurders zag wel eens een lid of vrijwilliger de 

vereniging verlaten vanwege pesten, buitensluiten of discriminatie; 2% zelfs 

meerdere malen.  

 

 

Bestuurders (n=96) Leden (n=616) 

1 

2 

3 

5 

4 

Gedrag (46%) 

Uiterlijk (6%) 

Leeftijd (9%) 

Afkomst (4%) 

Huidskleur (4%) 

1 

2 

3 

5 

4 

Gedrag (37%) 

Uiterlijk (8%) 

Leeftijd (8%) 

Kledingstijl (6%) 

Afkomst (3%) 
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2.5.2 Slachtofferschap 

Circa drie op de tien leden is wel eens slachtoffer geweest van ongewenst gedrag. Het gaat dan vooral 

om vervelende opmerkingen of roddelen, gevolgd door schelden, pesten of buitengesloten worden. De 

incidenten gebeuren overigens niet frequent. Geweldsincidenten en bedreigingen komen vrijwel niet 

voor.  

 
Tabel 2.9 
Slachtoffer ongewenst gedrag op de sportvereniging (voor ouders geldt slachtofferschap van hun kind)  

(leden, n=863) 

 
(bijna) 

wekelijks 
paar keer per 

maand 
enkele malen per 
jaar of eenmalig 

nooit 

vervelende opmerkingen  1% 1% 17% 81% 

roddelen 1% 2% 15% 82% 

schelden 1% 2% 7% 91% 

pesten  0% 1% 5% 94% 

buitengesloten worden 0% 1% 5% 94% 

anders behandeld worden dan anderen 0% 1% 5% 94% 

benadeeld worden  0% 1% 4% 95% 

opzettelijk vernielen van persoonlijke eigendommen 0% 1% 2% 97% 

bedreiging 0% 0% 1% 99% 

lichamelijk geweld 0% 0% 1% 99% 

een ander incident 0% 0% 1% 99% 

seksueel geweld 0% 0% 0% 100% 

 

De leden die slachtoffer werden van ongewenst gedrag, denken dat hun gedrag de belangrijkste 

veroorzaker was. In mindere mate speelden leeftijd en uiterlijk een rol. De daders waren met name 

leden van de eigen of een andere vereniging. Het incident vond veelal plaats tijdens een 

(thuis)wedstrijd of training. Bij vier op de tien incidenten reageerde het slachtoffer met iets rustig 

terug te zeggen of de situatie te verlaten. In 7% van de gevallen verdedigden de slachtoffers zich op 

een verbale manier.  

 

Zeventien procent van de slachtoffers heeft veel of een beetje last van het incident. Tweederde luchtte 

hun hart bij de trainer/begeleider. Bijna vier op de tien wendde zich tot een familielid. De helft van de 

slachtoffers loste het liever zelf op of kende niemand om erover te praten. Schaamte speelt nauwelijks 

een rol bij het niet-melden. Melding doen bij de politie of het bureau Discriminatiezaken gebeurt veelal 

niet omdat de slachtoffers het niet belangrijk genoeg vinden of het liever zelf oplossen.  

 

  



 

 

 

Tolerantieklimaat sportverenigingen N-H Noord    Tolerantieklimaat bij sportverenigingen 

 

12 

 

 

 

Top 3   

1. Gedrag (24%) 

2. Uiterlijk (5%)   

3.Leeftijd (5%) 

 

  

Aanleiding   
 

 

Top 3 

1. Lid vereniging 
(61%) 

2. Lid andere 
vereniging (23%) 

3. Publiek andere 
vereniging (15%) 

 

Dader 

Top 3 
1. Tijdens een 
thuiswedstrijd 
(34%) 
2. In de training 
(30)% 
3.  Bij een 
uitwedstrijd (26%) 

Locatie 

 

 

 

Top 3   

1. Met niemand 
over gepraat 
(46%) 

2. Met iemand 
over gepraat 
(35%)   

3. In gesprek 
gegaan met 
daders (22%) 

 

  

Reactie later  

Top 3 

1. Trainer/ 
begeleider (67%) 

2. Familie (37%) 

3. Vrienden/ 

kennissen (26%) 

 

% van degenen die 
erover praatte met 
iemand 

Melden 

 
Top 3 
1. Los liever zelf  op 

(50%) 
2. Weet niet met 
wie erover te 
praten (4%) 
3. Wil niemand 
ongerust maken 
(4%) 
 
% van degenen die niet 
reageerden op incident 

Reden niet-
melden 

 
 

  

Van de slachtoffers heeft veel last van het incident 2% 

15% Van de slachtoffers heeft een beetje last van het incident 

 
 

Top 3 
1. Rustig iets terug 

gezegd (42%) 
2. Weggegaan uit de 

situatie (14%) 
3. Verbaal verzet 

(7%) 

 

Reactie 

Slachtoffers in beeld 

 
 

Top 3 
1. Niet belangrijk 

genoeg (41%) 
2. Zelf opgelost 

(38%) 

3.   Kost teveel   
      negatieve energie 
      (9%) 

Niet melden 
politie/art.1 
politieArt.1 
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72% 19% 9% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ja, zeker ja, misschien nee

2.6 Melden 
Een ruime meerderheid van de leden kent zeker of misschien iemand binnen de vereniging waar hij/zij 

terecht kunnen voor hulp of vragen bij ongewenst gedrag. Circa een tiende is hiermee onbekend.  

 

Figuur 2.8 

Bekendheid personen binnen sportvereniging om te praten over ongewenst gedrag (leden, n=863) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De weg naar hulp is bij de bestuurders beter bekend dan onder de leden. Driekwart van de bestuurders 

weet bij wie zij terecht kunnen in het geval van pesten en discriminatie en 85% of er iemand is voor 

persoonlijke vragen of problemen. Onder de leden ligt dat percentage lager, respectievelijk 62% en 

66%. 

 

Tabel 2.10  

Bekendheid meldpunten  

  
(zeer) 
eens 

neutraal 
(zeer) 

oneens 

weet niet / 
geen 

mening 

Op onze/mijn vereniging weet ik bij wie ik 
terecht kan in geval van pesten/ discriminatie 

Leden (n=863) 62% 15% 7% 17% 

Bestuurders (n=108) 76% 15% 4% 6% 

Op mijn vereniging kan ik met persoonlijke 
vragen of problemen bij iemand terecht 

Leden (n=863) 66% 21% 3% 10% 

Bestuurders (n=108) 85% 14% 1% 0% 

 

Bij ongewenst gedrag zouden de meeste leden zich wenden tot iemand binnen het verenigingsbestuur 

of een trainer/begeleider. Ook een vertrouwenspersoon bij de vereniging wordt gezien als een 

belangrijk meldpunt. Personen buiten de vereniging tot wie men zich zou wenden, zijn onder meer de 

eigen familie en vrienden. 
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Figuur 2.9  

Naar wie zou u toegaan bij ongewenst gedrag? (meerdere antwoorden mogelijk) (leden, n=863)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruim de helft van de bestuurders geeft aan dat leden zich kunnen wenden tot een vertrouwenspersoon 

of incidenten anoniem kunnen melden binnen de vereniging. Leden zijn hiervan minder goed op de 

hoogte; circa een kwart weet dat deze mogelijkheden aanwezig zijn. Een ledenraad kent niet iedere 

vereniging. Andere genoemde meldpunten zijn: bestuursleden en commissieleden.  

 
Tabel 2.11 
Aanwezigheid mogelijkheden om tolerantie, pesten, geweld of discriminatie aan te pakken 

 
Leden 

(n=863) 
Bestuurders 

(n=108) 

aandacht voor het onderwerp tolerantie, 
pesten, geweld of discriminatie 

41% - 

Ideeënbus 39% - 

ledenraad 38% 28% 

anoniem melden 
conflicten/problemen/incidenten 

28% 52% 

vertrouwenspersoon 23% 57% 

 

 
  

1 

2 

3 

5 

4 

Iemand van het verenigingsbestuur (84%) 

Vertrouwenspersoon binnen de vereniging (70%) 

Trainer/begeleider (80%) 

Ander verenigingslid (67%) 

Ander persoon binnen de vereniging (3%) 

Iemand buiten de vereniging (1%) 6 

 

“Er wordt bij mijn vereniging op een altijd 

leuke manier met elkaar omgegaan en als er 

eens een vervelend incident is wordt dat altijd 

meteen aangepakt.” 
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18% 19% 63% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ja nee weet

De weg naar Art.1 is voor veel verenigingen geen vanzelfsprekendheid. Bijna twee op de vijf 

bestuurders zou discriminatieklachten bespreken met Art.1, een vergelijkbaar aandeel zeker niet. De 

meerderheid weet niet of zij contact met het bureau zouden opnemen. 

 

Figuur 2.10 

Meldingsbereidheid Art.1 (bestuurders, n=108)  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Beleid van de vereniging  
Hoewel circa zeven op de tien bestuurders doorgaans vinden dat de sportvereniging voldoende doet 

aan de aanpak van ongewenst gedrag, hebben de leden daar minder zicht op. Dit blijkt uit het relatief 

grote aandeel dat hier geen uitgesproken mening over heeft of het gewoonweg niet weet.  

 
Tabel 2.12 

Stellingen beleid vereniging: aanpak ongewenst gedrag  

  
(zeer) 
eens 

neutraal 
(zeer) 

oneens 
weet niet / 

geen mening 

Onze/mijn vereniging pakt pesten 
goed aan 

Leden (n=863) 39% 18% 3% 40% 

Bestuurders (n=108) 69% 13% 2% 16% 

 

Onze/mijn vereniging pakt geweld 
rondom de sport goed aan 

Leden (n=863) 52% 15% 2% 32% 

Bestuurders (n=108) 73% 6% 1% 20% 

 

Onze/mijn vereniging pakt discriminatie 
rondom de sport goed aan 

Leden (n=863) 48% 18% 2% 33% 

Bestuurders (n=108) 69% 14% 1% 17% 
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Bestuurders vinden over het algemeen dat de vereniging voldoende doet om de veiligheid van leden te 

bewaken en het onderling respect te bevorderen. Het merendeel van de leden bevestigt dit beeld. Ook 

hier zet de trend zich voort dat een aanzienlijke groep leden (circa drie op de tien) het moeilijk vindt 

hier een oordeel over te vormen.  

 
Tabel 2.13 

Stellingen beleid vereniging: mate aanpak ongewenst gedrag  

  
(zeer) 
eens 

neutraal 
(zeer) 

oneens 
weet niet / 

geen mening 

Onze/mijn vereniging doet genoeg om de 
veiligheid van de leden te bewaken 

Leden (n=863) 67% 13% 3% 17% 

Bestuurders (n=108) 87% 7% 1% 5% 

 

Onze/mijn vereniging doet genoeg om 
onderling respect te bevorderen 

Leden (n=863) 68% 14% 3% 15% 

Bestuurders (n=108) 90% 7% 1% 3% 

 

Het betrekken van leden bij de wijze waarop conflicten/problemen opgelost worden, gebeurt volgens 

zes op de tien bestuurders. Circa de helft van de leden weet hoe de sportvereniging omgaat met 

conflicten en problemen. 

 
Tabel 2.14 

Stellingen beleid vereniging: omgaan met conflicten  

  
(zeer) 
eens 

neutraal 
(zeer) 

oneens 
weet niet / 

geen mening 

Ik weet hoe mijn vereniging omgaat met 
conflicten/problemen 

Leden (n=863) 46% 21% 8% 24% 

Op onze vereniging worden de leden 
betrokken bij de manier waarop wordt 
omgegaan met conflicten/problemen 

Bestuurders (n=108) 63% 26% 2% 9% 

 

 

“De vereniging houdt continue in de gaten of 

er sprake is van pesten. Is dit het geval dan 

wordt de pester persoonlijk aangesproken als 

het slachtoffer dit ook toelaat.” 



 

 

 

Tolerantieklimaat sportverenigingen N-H Noord    Tolerantieklimaat bij sportverenigingen 

 

17 

inzet vereniging om pesten, 
discrimineren en buitensluiten te 
voorkomen 

inzet vereniging om pesten, 
discrimineren en buitensluiten te 
voorkomen 

Er is overall veel waardering voor wat de vereniging doet om pesten, discrimineren of buitensluiten te 

voorkomen en tegen te gaan. De bestuurders geven gemiddeld een iets hoger cijfer dan de leden.  

 

Figuur 2.11 

Waardering beleid vereniging voorkomen pesten, discriminatie en buitensluiten 

 

 

 

 

 

2.8 Ondersteuning trainers, scheidsrechters en andere begeleiders 
Volgens ruim acht op de tien bestuurders biedt de sportvereniging ondersteuning aan trainers, 

scheidsrechters en begeleiders. Van de trainers en begeleiders zelf zegt tweederde genoeg 

ondersteuning te krijgen bij incidenten tijdens wedstrijden. Een vergelijkbaar aandeel voelt zich 

voldoende ondersteunt en bijna driekwart is van mening dat de vereniging genoeg doet om zijn/haar 

veiligheid te bewaken. 

 
Tabel 2.15 

Stellingen ondersteuning trainers, scheidsrechters en begeleiders  

  
(zeer) 
eens 

neutraal 
(zeer) 

oneens 
weet niet / 

geen mening 

onze vereniging ondersteunt trainers, 
scheidsrechters en begeleiders voldoende in geval 
van conflicten of incidenten tussen leden. 

Bestuurders (n=108) 84% 7% 2% 7% 

      

ik voel mij voldoende ondersteund door mijn 
vereniging als er conflicten zijn met leden  

Scheidrechters/ 
begeleiders (n=235) 

67% 14% 3% 17% 

ik ontvang voldoende ondersteuning vanuit mijn 
vereniging bij incidenten tijdens wedstrijden  

Scheidrechters/ 
begeleiders (n=235) 

63% 13% 2% 22% 

mijn vereniging doet genoeg om mijn veiligheid te 
bewaken 

Scheidrechters/ 
begeleiders (n=235) 

72% 15% 0% 13% 

 
  

Bestuurders (n=107) Leden (n=651)  

8,2 8,0 
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Het aandeel bestuurders dat aangeeft dat de eigen trainers, scheidsrechters en begeleiders weten hoe 

te handelen in geval van conflicten of incidenten, is vergelijkbaar met de beleving van de trainers en 

begeleiders zelf.  

 
Tabel 2.16 

Stellingen ondersteuning trainers, scheidsrechters en begeleiders 

  
(zeer) 
eens 

neutraal 
(zeer) 

oneens 
weet niet / 

geen mening 

Onze trainers, scheidsrechters en begeleiders 
weten hoe ze moeten handelen in geval van 
conflicten of incidenten tussen leden. 

Bestuurders (n=108) 76% 16% 3% 6% 

ik weet hoe ik moet handelen in geval van 
conflicten of incidenten 

Scheidrechters/ 
begeleiders (n=235) 

75% 13% 5% 7% 

 

Volgens acht op de tien bestuurders weten trainers, scheidsrechters en begeleiders waar zij terecht 

kunnen voor raad of advies. Dit blijkt inderdaad zo te zijn; 78% van deze groep is bekend met de weg 

naar raad of advies. 

 
Tabel 2.17 

Stellingen ondersteuning trainers, scheidsrechters en begeleiders 

  
(zeer) 
eens 

neutraal 
(zeer) 
oneens 

weet niet / 
geen mening 

Bij onze vereniging is het voor trainers, 
scheidsrechters en begeleiders bekend naar wie 
ze toe kunnen gaan voor raad of advies in geval 
van conflicten of incidenten tussen leden. 

Bestuurders (n=108) 82% 8% 3% 7% 

ik weet naar wie bij de vereniging ik toe kan 
gaan voor raad of advies in geval van conflicten 
of incidenten 

Scheidrechters/ 
begeleiders (n=235) 

78% 11% 5% 6% 

 
  

 

“De trainer begeleider geeft duidelijke grenzen 

aan, kan vertrouwelijke informatie goed voor 

zichzelf houden, maar is ook in staat om dit 

desgevraagd bespreekbaar te maken.” 
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“Wij hebben afgelopen jaar in samenwerking 

met de KNVB alle trainers/begeleiders en 

leden kennis laten maken met het onderwerp 

respect en gedrag in de sport. Hierbij zijn de 

diverse onderwerpen als discriminatie, 

pesten en buitensluiten aan de orde geweest. 

Alle trainers en begeleiders en de leden 

weten hoe de visie is van de vereniging 

m.b.t. deze onderwerpen en weten hoe zij 

moeten handelen in voorkomende situaties.” 

Ongeveer een vijfde van de trainers, scheidrechters en begeleiders wenst meer ondersteuning bij het 

omgaan met of voorkomen van incidenten en conflicten. Dit is vergelijkbaar met het aandeel 

bestuurders dat meer ondersteuning wil bieden. Vier op de tien leden heeft geen behoefte aan extra 

ondersteuning.  

 

Tabel 2.18 

Stellingen ondersteuning trainers, scheidsrechters en begeleiders 

  
(zeer) 
eens 

neutraal 
(zeer) 

oneens 
weet niet / 

 geen mening 

Ik zou vanuit onze vereniging graag meer 
ondersteuning willen bieden aan trainers, 
begeleiders en scheidsrechters bij het 
omgaan met of voorkomen van conflicten of 
incidenten tussen leden. 

Bestuurders (n=108) 20% 39% 25% 16% 

Ik zou graag meer ondersteuning willen 
ontvangen bij het omgaan met of voorkomen 
van incidenten of conflicten  

Scheidrechters/ 
begeleiders (n=235) 

17% 30% 39% 15% 

 

Betere ondersteuning aan trainers, scheidsrechters en begeleiders zou volgens de bestuurders geboden 

kunnen worden door middel van: 

 voorlichting en discussieavonden; 

 films / flyers; 

 onder aandacht brengen van thema’s; 

 vertrouwenspersoon; 

 coaching van vrijwilligers. 

 

Een kwart van de bestuurders wenst extra hulp bij het ondersteunen 

van deze groep, bij voorkeur van iemand van binnen de eigen 

vereniging gevolgd door een externe die de vereniging daarvoor 

inroept/inhuurt. De trainers, scheidrechters en begeleiders sluiten 

zich hier bij aan. Vijf procent van hen met een 

ondersteuningsbehoefte geeft de voorkeur aan een anonieme 

ondersteuningsdienst op afstand. Andere genoemde organisaties 

waarvan men wel ondersteuning wenst, zijn de Koninklijke bonden 

en het NOC-NSF. 
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2.9 Samenwerking  
Driekwart van de sportverenigingen werkt wel eens samen met andere partijen of personen bij het 

omgaan met conflicten, ruzies, pesten, discrimineren, buitensluiten en het bevorderen van tolerantie. 

De hulp komt vooral vanuit de landelijke bonden. Ook schakelt de helft van de verenigingen hulp van 

eigen leden in. Circa een derde werkt samen met scholen in de buurt, de gemeente of leden die zich 

daar ook beroepsmatig mee bezig houden. Samenwerking met de wijk- of buurtvereniging, externe 

deskundigen en welzijnswerk is minder vanzelfsprekend. Bestuurders wensen vooral meer 

samenwerking met sportbonden en leden.  

 
Tabel 2.19 

Samenwerking met…. (bestuurders, n=108) 

 
ja, 

voldoende 
ja, maar 

onvoldoende 
geen 

samenwerking 
weet niet 

 

de (landelijke) sportbond 44% 10% 30% 17% 

leden die daar toevallig goed in zijn 37% 11% 36% 16% 

scholen in de buurt 28% 7% 50% 15% 

leden met een professionele deskundigheid (onbetaald) 28% 6% 51% 16% 

de gemeente  25% 8% 51% 16% 

politie  15% 6% 58% 21% 

leden met een professionele deskundigheid (betaald) 9% 4% 70% 17% 

wijk / buurtvereniging 8% 1% 75% 16% 

Welzijnswerk 5% 3% 72% 20% 

externe deskundigheid die we inkopen 3% 1% 75% 21% 

 
De belangrijkste reden waarom een kwart van de verenigingen niet samenwerkt met andere partijen, is 

omdat er zelden iets voorvalt of zij het zelf oplossen. Gebrek aan financiële middelen, onbereidheid 

van andere partijen om te helpen en niet weten hoe dat te organiseren/voor elkaar te krijgen, vormen 

nauwelijks een belemmering voor samenwerking.  

 

Figuur 2.12 

Redenen om niet samen te werken (meerdere antwoorden mogelijk) (bestuurders, n=28) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

Niet nodig, omdat er zelden iets voorvalt (82%)  

 

We hebben er nog nooit over nagedacht (14%) 

Niet nodig, omdat we het zelf kunnen oplossen (54%) 

 

We weten niet hoe we dat voor elkaar moeten krijgen / moeten organiseren (4%) 
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2.10 Rol van de sportvereniging  
Bestuurders zien een belangrijke rol voor sportverenigingen weggelegd als het gaat om het bevorderen 

van de sociale samenhang. Bovendien vindt driekwart dat de sportvereniging een verantwoordelijkheid 

draagt in de opvoeding van de jeugd. Ruim de helft is van mening dat de gemeente een taak heeft in 

het ondersteunen van sportverenigingen bij het bestrijden en voorkomen van ongewenst gedrag. Aan 

samenwerking met partners om ongewenst gedrag aan te pakken, is minder behoefte. Vier op de tien 

bestuurders geeft aan dat de sportvereniging beschikt over deskundigheid om de problemen die zij 

tegenkomen, aan te pakken.  

 
Tabel 2.20 

Stellingen over de rol van de sportvereniging (bestuurders, n=108) 

 
(zeer) 
eens 

neutraal 
(zeer) 

oneens 
weet niet/ 

geen mening 
Een sportvereniging heeft de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid in het bevorderen van goede omgang van 
mensen met elkaar. 

91% 5% 2% 3% 

Een sportvereniging draagt ook verantwoordelijkheid in de 
opvoeding van jeugd. 

72% 12% 12% 4% 

De gemeente heeft de taak sportverenigingen te ondersteunen bij 
het bestrijden en voorkomen van problemen rondom pesten, 
discriminatie en buitensluiten. 

56% 25% 13% 7% 

Een sportvereniging heeft deskundige ondersteuning nodig om 
problemen rondom pesten, discriminatie en buitensluiten goed aan 
te pakken. 

27% 40% 20% 13% 

Als sportvereniging krijgen wij te maken met maatschappelijke 
problemen die niet op ons bordje thuishoren.  

25% 29% 41% 6% 

De rol van een sportvereniging wordt veel te breed gemaakt – sport 
is onze taak. 

22% 31% 44% 3% 

Als sportvereniging ontbreekt het ons aan deskundigheid om de 
problemen die wij tegenkomen aan te kunnen.  

19% 31% 44% 7% 

Wij zouden als sportvereniging meer willen samenwerken met 
partners in de buurt rondom problemen van pesten, discriminatie 
en buitensluiten.  

17% 43% 23% 18% 
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“De vereniging is positief, open en 

duidelijk. problemen worden opgelost. 

Goede sfeer.” 

2.11 Succes en verbeterpunten 
Aan de bestuurders en leden is gevraagd wat zij successen en verbeterpunten vinden binnen de 

sportvereniging als het gaat om het voorkomen en omgaan met pesten/discrimineren/buitensluiten. 

Successen zijn volgens hen: 

 Nauw onderling contact tussen de leden (“ons kent ons”cultuur); 

 Veel gezelligheid en onderling respect; 

 Normen- en waarden protocol / huisreglement / Normen en waarden Commissie & 

Vertrouwenscommissie; 

 Korte communicatielijnen en veel openheid;  

 Bespreekbaarheid van ongewenst gedrag; 

 Snel en adequaat reageren vanuit de vereniging; 

 Sociale controle; 

 Teambuildingactiviteiten; 

 Avonden voor ‘nieuwe’ leden en koppelen van een coach aan nieuwe leden; 

 Voorlichtingsavonden; 

 Onder de aandacht brengen van ongewenst gedrag tijdens trainingen/ledenavonden; 

 Regelmatig overleg tussen coaches, begeleiders etc. 

 

Genoemde verbeterpunten zijn: 

 Duidelijkere gedragsregels formuleren en deze handhaven; 

 Leren positieve feedback te geven aan leden; 

 Het goede voorbeeld laten geven door trainers, begeleiders; 

 Eerder actie ondernemen bij problemen;  

 Regelmatig aandacht besteden aan onderwerpen; 

 Betere communicatie richting ouders en jeugd; 

 Meer veiligheid bij wedstrijden. 

 

Manieren om dit te verbeteren zijn volgens bestuurders en leden: 

 Meer teambuildingactiviteiten / sociale activiteiten  

 Buddy-systemen hanteren; 

 Thema-avonden; 

 Reglementen invoeren; 

 Aandacht besteden aan het onderwerp in bijvoorbeeld het clubblad; 

 De Toolbox Sportiviteit en Respect van de KNVB; 

 Beleid maken gericht op het voorkomen en omgaan met ongewenst gedrag; 

 Handen schudden voor de wedstrijd en regels duidelijk benoemen; 

 Meer leiding aanwezig laten zijn tijdens wedstrijden en/of bepaald publiek weigeren. 

 

 

 


