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Samenvatting 
Binnen de sportcontext zijn seksuele intimidatie en misbruik voorkomende ongewenste 

gedragingen. Dit onderzoek richt zich op de mate waarin zwemverenigingen een veilige 

omgeving voor hun sporters creëren, in hoeverre zij hun eigen vereniging als veilig 

beschouwen en of zij bekend zijn met het preventiebeleid van het NOC*NSF. Middels een 

kwalitatief onderzoek, waarbij achttien semi-gestructureerde interviews zijn afgenomen bij 

bestuurders, trainers, ouders en sporters, blijkt dat verengingen geen actieve houding 

aannemen in het creëren van een veilige omgeving voor hun sporters. Daarnaast is het 

preventiebeleid onbekend en niet geïmplementeerd. 

 

Summary 
This article focuses on sexual harassment and abuse in the sporting culture. The aim of 

the study was to cast light on the extent to which swimming clubs are creating a save 

environment for their swimmers, to what extent they consider their own club as safe and if 

they are familiar with the Dutch prevention policy made by NOC*NSF (Dutch Olympic 

Committee and Sport Federation). Qualitative research, 18 semi-structured interviews with 

directors and coaches of swimming clubs and swimmers and parents, shows that 

swimming clubs lack in creating a safe environment. In addition, they are also unknown 

with the prevention policy concerning sexual harassment and abuse in sport.  

 
Inleiding 
Seksuele intimidatie en misbruik zijn ongewenste seksuele gedragingen. Er bestaat geen 

eenduidige definitie voor het probleem, maar het Nederlands Olympisch 

Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) omschrijft seksuele intimidatie en 

misbruik als elke vorm van seksueel gedrag, verbaal, non-verbaal, fysiek, bewust of 

onbewust, die als ongewenst en gedwongen ervaren wordt door het slachtoffer (Cense, 

1998). De schade die seksuele intimidatie toe kan brengen, is groot. Zowel aan de 

slachtoffers, maar ook aan de sportverenigingen en -bonden. Seksuele intimidatie kan 

leden kosten, het sportplezier bederven en voor vermindering van prestaties zorgen.  

Om deze problematiek in de sport tegen te gaan is het van belang dat 

sportverenigingen zich actief inzetten om een veilige sportomgeving te vormen. In dit 

kwalitatieve onderzoek zal onderzocht worden in hoeverre zwemverenigingen proberen 

een veilige omgeving voor hun sporters te creëren om zo seksuele intimidatie en misbruik 

te voorkomen. Hierbij wordt ook gekeken hoe de leden van de zwemverenigingen, 

sporters, ouders, trainers en bestuurders, de veiligheid van hun eigen vereniging 

beoordelen en in hoeverre zij bekend zijn met het preventiebeleid van het NOC*NSF om 

seksuele intimidatie en misbruik in de sport te voorkomen.   
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Wegens het tijdslimiet zullen enkel zwemverenigingen onderzocht worden. De 

zwemsport behoort tot een van de grootste risicosporten waar seksuele intimidatie en 

misbruik plaats kan vinden (van Duren, g.d.).  

Voorafgaand aan het theoretisch kader en de beschrijving van de resultaten zal eerst de 

maatschappelijke en theoretische relevantie van dit onderzoek nader verklaard worden.  

 

Maatschappelijke en Theoretische Relevantie 
 
1.1 Onderzoek naar Seksuele Intimidatie  
Onderzoek naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport is schaars (Brackenridge, 

2001). Tot op heden zijn exacte cijfers rondom de prevalentie van deze problematiek in 

Nederland onbekend. Om een duidelijker beeld te krijgen worden vaak cijfers vanuit 

andere velden gebruikt. Zo blijkt uit onderzoek van het ministerie van SZW (Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid) dat negen procent van de Nederlandse werknemers in 2003, te 

maken heeft gehad met seksuele intimidatie door klanten en 5.3 procent met intimiderend 

gedrag door een chef of collega (Van Dam & Engelen, 2004). Uit buitenlands onderzoek 

blijkt dat deze prevalentie vaak stukken hoger ligt, maar liefst 45 tot 81 procent van de 

vrouwen ervaart seksuele intimidatie op het werk (Fasting, 2005). In het voortgezet 

onderwijs kan seksuele intimidatie ook voorkomen. In Nederland wordt een op de vier 

meisjes geconfronteerd met de problematiek, voor jongens is dat één op de tien 

(Timmerman, Bajema en Bonink, 2002). Deze cijfers liggen hoger in het buitenland. Bolen 

en Scannapieco (1999) geven in hun onderzoek aan dat 30 tot 40 procent van de meisjes 

en dertien procent van de jongens in de Verenigde Staten te maken heeft of heeft gehad 

met een vorm van seksuele intimidatie. 

 

1.1.1 Onderzoek binnen de sportcontext  

Cijfers over seksuele intimidatie in de Nederlandse sport zijn moeilijk te verkrijgen. Het 

NOC*NSF beschikt over beperkt cijfermateriaal dat via het meldpunt van deze organisatie 

binnenkomt; per jaar vinden er ongeveer 100 meldingen van seksuele intimidatie plaats. Er 

is hierbij geen verschil te bekennen in aantal incidenten tussen sporten waarbij veel 

lichamelijk contact is en niet-contactsporten (Moget en Weber, 2006).  

Het probleem bij voorvallen van seksuele intimidatie, is het grote verschil tussen het 

aantal meldingen en de werkelijke incidentie. Verondersteld wordt, dat de incidentie hoger 

ligt dan het aantal meldingen dat gedaan wordt. Dit wordt ook wel het ‘dark number’ 

genoemd; incidenten worden vaak niet gemeld en zijn tevens retrospectief (Sensoa, 

2004). Hierdoor geven de meldingsgegevens een vertekenend beeld en kan aangenomen 

worden dat het werkelijke incidentiecijfer waarschijnlijk stukken hoger ligt. Dit is 

zorgwekkend, want iedere melding is eigenlijk een te veel. Er zou dus meer onderzoek 

gedaan moeten worden, om een reëel beeld te kunnen krijgen van het prevalentie en 

incidentiecijfer van de problematiek.  
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Een reden waarom seksuele intimidatie vaak niet gemeld wordt, is de taboesfeer die 

over dit onderwerp heerst. Dit komt doordat het over de private seksualiteitsbeleving gaat 

en over perverse seksuele gedragingen die vaak gericht zijn op kinderen (Toftegaard 

Nielsen, 2001). Voor sportverenigingen geldt vaak, dat een incident van seksuele 

intimidatie of misbruik impliceert dat er te weinig controle is binnen de vereniging. Zij willen 

niet bekend staan als een onveilige vereniging en hierdoor is het mogelijk dat incidenten 

minder snel gemeld zullen worden. Daarnaast heerst bij veel sportverenigingen de 

gedachte dat seksuele intimidatie en misbruik niet bij hen kan voorkomen. Hierdoor dreigt 

het voortdurend naar de achtergrond te verdwijnen als de aandacht voor de problematiek 

verslapt. In het onderzoek van De Ridder en De Saint Aulaire (2006), naar de 

aanwezigheid van omgangsregels binnen de turnsport, wordt aangegeven dat meer 

aandacht zorgt voor meer zaken. Wanneer er meer aandacht aan de problematiek rondom 

seksuele intimidatie besteed wordt en er door de pers meer gepubliceerd wordt, leidt dit tot 

meer meldingen. Dit is dan ook een van de voornaamste redenen om meer onderzoek 

naar dit onderwerp te doen.  

Seksuele intimidatie en misbruik worden gekenmerkt door eenzijdigheid en 

ongewenstheid en zijn vaak gekoppeld aan machtsongelijkheid. Coaches ‘heersen’ 

meestal over de vereniging en kunnen door hun machtspositie veel invloed krijgen op hun 

pupillen; zij zijn vaak heel afhankelijk van hem1. De trainer bepaalt bijvoorbeeld bij 

teamsporten de opstelling en bij de individuele sporten welke sporters mee mogen naar 

wedstrijden (Cense, 1998). Daarnaast brengen atletes vaak meer tijd door met hun 

begeleider dan vrouwen in andere settings (bijvoorbeeld een docent en een leerlinge), 

waardoor situaties kunnen ontstaan die niet altijd getolereerd zouden mogen worden 

(Fasting, 2005). 

Tevens heeft de sportwereld vaak een gesloten karakter met eigen waarden en 

normen, wat kan leiden tot een onveilige omgeving (Moget, 2003). Kenmerkend van een 

dergelijke omgeving is dat er maar weinig actie ondernomen wordt om de sporter te 

beschermen, dat onwenselijke gedragingen niet door anderen gecorrigeerd worden en dat 

incidenten niet openbaar besproken worden (Messner en Stevens, 2002; Moget, 2003). 

Deze factoren, de machtsongelijkheid, de afhankelijkheidsrelatie, de hoeveelheid tijd die 

men samen besteedt en de mate van een veilige omgeving, kunnen een bodem vormen 

voor het ontstaan van seksuele intimidatie binnen een vereniging. Door meer aandacht 

aan deze factoren te besteden, kan de alertheid vergroot worden en kunnen incidenten 

eerder voorkomen worden. Hierbij is het noodzaak dat de gehele sportwereld zich bewust 

wordt van de aanwezigheid van incidenten en hoe deze tegen te gaan. Meer onderzoek en 

voorlichting in de praktijk kan hier aan bijdragen.  

                                                 
1 In dit onderzoek wordt over de trainer en coach in mannelijke vorm gesproken. Uit onderzoek blijkt dat daders van seksuele 

intimidatie en misbruik overwegend mannen zijn. Daarnaast is er nog te weinig onderzoek uitgevoerd naar vrouwelijke daders 

van seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Dit komt omdat de functie van coach vooral door mannen ingevuld wordt en 

vrouwen hierdoor statistisch gezien minder vaak als dader aangewezen zullen worden (Brackenridge, 2001).  
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1.1.2 Aanleiding Preventie Seksuele Intimidatie en Misbruik in Zwemsport 

In 1993 werd voormalig zwemcoach Paul Hickson veroordeeld tot zeventien jaar cel nadat 

aan het licht kwam dat hij dertien van zijn pupillen seksueel misbruikt had. Deze 

gebeurtenis is een bepalend moment geweest in de geschiedenis van onderzoek naar 

seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Onderzoek naar dit onderwerp had voor die 

tijd nauwelijks plaatsgevonden en was altijd gericht op intra-familiaal misbruik. Nadat een 

aantal incidenten in verschillende landen aan het licht kwamen, zijn er verscheidene 

onderzoeken binnen de sportcontext gestart (Brackenridge,1997; Cense en Brackenridge, 

2001; Fasting, Brackenridge en Sundgot-Borgen, 2003; Toftegaard Nielsen, 2001; 

Volkwein et al., 1997).  

Binnen de zwemsport is echter nog nooit een onderzoek gehouden naar de 

aanwezigheid van seksuele intimidatie en misbruik. Wel is door Bringer et al. (2007) een 

onderzoek uitgevoerd naar de percepties van mannelijke zwemcoaches over de 

toelaatbaarheid van een seksuele relatie tussen coach en pupil. De belangrijkste conclusie 

die naar voren kwam, was dat coaches vaak heel loyaal aan elkaar zijn en de ander niet 

snel zullen veroordelen wanneer deze grenzen overschrijdt. Doordat men elkaar niet 

aanspreekt op ontoelaatbaar gedrag, kan dit op deze manier in stand worden gehouden. 

Daarnaast werd er aangegeven dat er meer onderzoek moet worden gedaan naar de 

percepties van gepast en ongepast gedrag van coaches ten opzichte van pupillen.  

Door het grijze gebied van seksuele intimidatie is het vaak onduidelijk wanneer er 

sprake is van gedrag met en zonder verkeerde intenties. Uit het onderzoek van Bringer et 

al. (2007) blijkt dat coaches geen duidelijk onderscheid kunnen maken tussen gewenste 

en ongewenste gedragingen. Dit kan het gevolg zijn van onwetendheid; zij beseffen niet 

dat hun gedrag als onprettig wordt ervaren door pupillen. Ook kan het zo zijn dat het 

gedrag jarenlang getolereerd wordt binnen de vereniging en dat door het geringe verzet 

hier tegen de coach het gedrag in stand blijft houden. Het is dus van belang dat niet alleen 

sporters, maar ook coaches duidelijk weten welk gedrag toelaatbaar is; zij fungeren als 

voorbeeldfunctie en hebben de verantwoordelijkheid om het beste uit hun pupillen te 

halen. Wanneer een coach zich schuldig maakt aan ongepast gedrag, is dit van invloed op 

zowel het welzijn van de pupil als op de prestaties. In de volgende paragraaf zullen de 

gevolgen uiteen worden gezet die seksuele intimidatie en misbruik teweeg kunnen 

brengen.  

 

1.2 Gevolgen van Seksuele Intimidatie 
Seksuele intimidatie kan grote en blijvende schade op het leven en welzijn van slachtoffers 

aanbrengen. Onderzoek heeft aangetoond dat misbruik in de jeugd tot zowel emotionele 

als gedrags- en relationele problemen kan leiden (Child Focus, 2003). De mate waarin 

deze gevolgen optreden, hangt af van de context waarin het misbruik heeft 

plaatsgevonden, de leeftijd van het slachtoffer ten tijde van het misbruik, de frequentie van 



 
 

 
 
Daisy de Ridder 
Universiteit Utrecht – Master Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken 5 

de incidenten en de duur en ernst van het misbruik (Cense, 1998; Child Focus, 2003). Het 

feit dat iemands vertrouwen geschonden is en zijn of haar ‘nee’ niet gerespecteerd werd, 

laat diepe sporen achter (Cense, 1998). De gevolgen van seksuele intimidatie zijn vaak al 

op korte termijn voelbaar, maar kunnen ook soms pas jaren na het misbruik naar voren 

komen (Moget, Weber en Slagman, 2005).  

 

1.2.1 Initiële Effecten 

Browne en Finkelhor (1986) geven in hun onderzoek, naar de gevolgen van seksueel 

misbruik bij kinderen, aan dat er beter gesproken kan worden van initiële effecten in plaats 

van korte termijn effecten. De term ‘korte termijn’ impliceert dat de effecten niet 

aanhoudend zijn en vanzelf zullen verdwijnen, dit is helaas niet altijd het geval.  

Hippensteele en Pearson (1999) onderzochten de effecten van seksuele intimidatie bij 

slachtoffers. Hieruit blijkt dat zeker 90 procent van de slachtoffers met emotionele 

problemen kampt na een ervaring met seksuele intimidatie. Deze uiten zich vaak in 

internaliserende stoornissen2 (Browne en Finkelhor, 1986; Cense, 1998; Child Focus, 

2003; Hippensteele en Pearson, 1999). Een derde deel van de slachtoffers kan 

gediagnosticeerd worden met een posttraumatische stressstoornis3 (Avina en O’Donohue, 

2002; Child Focus, 2003).  

Ook Kendall-Tacket, Meyer Williams en Finkelhor (1993) onderzochten de impact van 

seksueel misbruik. Hieruit kwam naar voren dat de meest voorkomende klacht 

geseksualiseerd gedrag4 is en wordt beschouwd als een gedragssymptoom voor de 

aanwezigheid van seksueel misbruik (Child Focus, 2003). Verder kunnen ook 

gedragssignalen als buitengewone angst voor mannen en zichzelf vies vinden aanleiding 

geven tot vermoedens van seksueel misbruik. Andere signalen kunnen lichamelijk5 zijn of 

psychosomatisch6 (Cense, 1998; Lammers, 1998). Ook externaliserende problemen7  

komen vaak voor bij slachtoffers van seksueel misbruik (Browne en Finkelhor, 1986; Child 

Focus, 2003). 

 
                                                 
2    Internaliserende stoornissen uiten zich in angstgevoelens, gering gevoel van zelfwaarde, depressies, huilbuien, 

slapeloosheid, eetstoornissen en gevoelens van schuld en schaamte (Browne en Finkelhor, 1986; Cense, 1998; Child Focus, 

2003; Hippensteele en Pearson, 1999). 
3 De posttraumatische stressstoornis omvat problemen als nachtmerries, angst, gevoel van isolatie en psychosomatische 

klachten (Kendall-Tacket et al., 1993).  
4  Geseksualiseerd gedrag houdt in excessief masturberen, overdreven seksuele nieuwsgierigheid, promiscue gedrag, 

uitdagend seksueel spel, ongewone kennis over seksualiteit en provocerend seksueel gedrag naar volwassenen en kinderen 

(Child Focus, 2003). 
5 Lichamelijke klachten zijn onder andere verwondingen of bloeduitstortingen rond de geslachtsdelen en zwangerschap (Cense, 

1998). 
6     Psychosomatische klachten zijn pijn in de onderbuik of bovenbenen en slapeloosheid (Cense, 1998; Lammers, 1998). 
7 Externaliserende problemen uiten zich in woede, vijandigheid, delinquent gedrag en schoolproblemen (Browne en 

Finkelhor, 1986; Child Focus, 2003). 
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1.2.2 Lange Termijn Effecten 

De gevolgen van seksueel misbruik kunnen op volwassen leeftijd nog steeds merkbaar 

zijn. Browne en Finkelhor (1986) onderzochten de initiële en lange termijn effecten van 

misbruik bij kinderen. Hieruit bleek dat ongeveer twintig procent van de volwassenen die 

als kind misbruikt waren, op volwassen leeftijd nog steeds ernstige psychopathologie 

vertoonden.  

De belangrijkste klachten die slachtoffers ervaren zijn angst en depressie (Child Focus, 

2003). Door de traumatische ervaring in de kindertijd ontstaan ook vaak gevoelens van 

onmacht, wantrouwen, een laag zelfbeeld, suïcidale neigingen en aversie jegens mannen 

(Browne en Finkelhor, 1986). 

Een van de meest ernstige lange termijnstoornissen die men kan ontwikkelen is de 

dissociatieve identiteitsstoornis. Hierbij wordt datgene wat men voelt, hoort en ziet tijdens 

het misbruik losgekoppeld van het gewone bewustzijn. Dit wordt ook wel traumatische 

dissociatie genoemd. Wat in de ene toestand ervaren wordt, kan niet zomaar worden 

ingevoegd in de andere. Op deze manier kunnen er zich twee bewustzijnsvormen ontstaan 

die zich heel verschillend van elkaar ontwikkelen (Child Focus, 2003).  

Naast de dissociatieve stoornis, kan er bij slachtoffers van seksueel misbruik ook 

sprake zijn van de borderline persoonlijkheidsstoornis. Deze komt voor bij maar liefst 2/3 

van de onderzochte personen. Tevens hebben de slachtoffers vaker last van een naar 

zichzelf gerichte agressie die gepaard gaat met zelfmoordgedachten, automutilatie en 

delinquentie (Child Focus, 2003). Ten slotte probeert men soms de herinneringen aan het 

misbruik te verdringen en met hulpeloze gevoelens om te gaan, door middel van alcohol- 

en drugsgebruik (Denov, 2004).  

Het tijdstip waarop het misbruik heeft plaatsgevonden kan ook grote gevolgen hebben 

voor de ontwikkeling van het kind. Wanneer dit gebeurd is tijdens de jeugd of puberteit, 

kan hierdoor het uitproberen van seksualiteit heel beladen worden en kan er een aversie 

ontstaan tegen seksuele intimiteiten Hierdoor wordt een gewone seksuele ontwikkeling 

belemmerd en kan ook het aangaan van relaties bemoeilijkt worden (Browne en Finkelhor, 

1986; Cense, 1998). Verder kunnen de negatieve ervaringen verwarring oproepen over de 

seksuele voorkeur en identiteit. Als een jongen door een man misbruikt is, kan hij gaan 

twijfelen aan zijn geaardheid (Browne en Finkelhor, 1986; Cense, 1998). De gevolgen van 

misbruik door een vrouwelijke dader zijn hierin nog ernstiger. Slachtoffers van beide 

sekse, die door zowel een vrouw als man misbruikt zijn, gaven aan dat het misbruik door 

de vrouw meer schadelijke effecten heeft gehad. Zij zijn vaker angstig dat zij hun eigen 

kind ook zullen misbruiken en hierom overwegen ze soms om zelf geen kinderen te 

krijgen. Vaak voelden de vrouwelijke slachtoffers zich ook verraden door hun eigen sekse, 

waardoor het vertrouwen in andere vrouwen af nam en de angst om zelf een vrouw te 

worden toenam. Voor de mannelijke slachtoffers geldt dat zij, wanneer ze misbruikt zijn 

door een vrouw, vaker moeite hebben met het aangaan van alledaagse relaties met 

vrouwen, dat zij vaak een grote woede voelen naar vrouwen toe en dat zij door het 
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misbruik door een vrouw, de ondergeschikte sekse, meer twijfelen aan hun mannelijkheid  

(Denov, 2004).  

 

1.2.3 Gevolgen in de Sportcontext 

Er is nog maar weinig onderzoek verricht naar de gevolgen van seksuele intimidatie en 

misbruik in de sport. Vaak verandert het gedrag van de sporter, door bijvoorbeeld een 

afname in enthousiasme, en worden hierdoor de sportprestaties minder.  

Op korte termijn zijn vooral psychische problemen en gezondheidsklachten merkbaar 

als gevolg van spanning en emoties (Cense, 1997). Fasting, Brackenridge en Walseth 

(2002) hebben een onderzoek gehouden naar de impact van seksuele intimidatie op het 

leven van vrouwelijke atleten. Hieruit kwam naar voren dat veel slachtoffers te kampen 

hebben met angstgevoelens, het verlies van vertrouwen in de coach, het wantrouwen van 

mannen in het algemeen en het verliezen van hun gevoel van vertrouwen en zelfwaarde 

na een incident. Dit belemmert hen niet alleen in de sportcontext, maar ook in het dagelijks 

leven. Veel atleten gaven aan dat ze zich niet meer konden concentreren als de dader in 

de buurt was en verloren hun plezier in de sport (Fasting, Brackenridge en Walseth, 2002). 

Binnen de zwemsport is men bijna altijd op individueel niveau actief. Wanneer de dader 

van seksuele intimidatie of misbruik de coach is, zal deze zich ten alle tijde in de buurt van 

de sporter begeven. Zowel bij de warming-up als direct na de race is deze aanwezig om 

de sporter aan te moedigen of om feedback te geven. In die zin is het lastig voor de 

zwemmer om afstand te nemen van de dader en om zich op de wedstrijd te concentreren. 

Dit is anders bij een teamsport. Hier moet een coach zijn aandacht verdelen over 

meerdere personen en is het voor een slachtoffer minder moeizaam om de coach te 

ontwijken.  

Verder doet de sport de slachtoffers vaak aan het incident denken, waardoor de atleten 

de sport verlaten (Cense, 1997; Fasting, Brackenridge en Walseth, 2002). Dit gaat vaak 

gepaard met gevoelens van angst, verwarring en woede. Cense (1997) heeft een 

inventarisatie en analyse gemaakt van de risicofactoren binnen de Nederlandse top- en 

breedtesport. Hieruit blijkt dat op een na alle minderjarige respondenten hun sport hadden 

verlaten na de voorval van een incident; de helft van hen wijt dit direct aan het misbruik. 

Ook een groot aantal van de respondenten van het onderzoek van Fasting, Brackenridge 

en Walseth (2002) had de sport verlaten na een incident van seksuele intimidatie. In het 

onderzoek wordt verondersteld dat het hoge drop-out cijfer bij veel meisjes, tijdens of net 

na hun puberteit, mogelijk beïnvloed wordt door de aanwezigheid van dergelijke incidenten 

(Fasting, Brackenridge en Walseth, 2002).  

Wanneer zwemmers hun sport zouden verlaten wegens incidenten van seksuele 

intimidatie is dit een kwalijke zaak. Sport, en daarmee ook zwemmen, is voor veel mensen 

een positieve manier van tijdsbesteding. Het draagt niet alleen bij aan de gezondheid, 

maar wordt ook gezien als middel bij uitstek om positieve normen en waarden als 

vriendschap, eerlijkheid, zelfdiscipline en loyaliteit over te dragen (Steenbergen et al, 
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2001). Te allen tijde moet voorkomen worden dat juist binnen deze context de norm 

overschreden wordt. 

Daarnaast is men binnen de sport op een actieve manier met het lichaam bezig. Door 

middel van sport wordt men zich bewust van de mogelijkheden van het lichaam, leert men 

er naar te luisteren en het te verzorgen en leert men het eigen lichaam vooral te 

respecteren. Wanneer de intimidatie en het misbruik binnen de sportcontext plaatsvindt, 

kan het opgebouwde gevoel van eigenwaarde en respect voor het lichaam flinke schade 

oplopen. De mogelijkheid bestaat dat intimidatie en misbruik binnen de sportcontext 

indringendere gevolgen hebben op het zelfbeeld dan wanneer dit binnen een andere 

context plaatsvindt.  

De problematiek die kan ontstaan na een ervaring met seksuele intimidatie of misbruik 

kan van dusdanige ernst zijn dat onderzoek niet langer uit kan blijven en dat meer 

onderzoek uitgevoerd dient te worden naar het voorkomen van incidenten.  

 

1.3 Nederlandse Context Preventiebeleid 
Om seksuele intimidatie binnen de sportcontext te voorkomen heeft het NOC*NSF naar 

aanleiding van een incident in de judosport, een beleid opgesteld ter preventie van 

seksuele intimidatie in de sport. Dit beleid is in samenwerking met een aantal sportbonden 

opgezet en in 1997 hebben 90 landelijke sportorganisaties dit beleid aangenomen, 

waaronder ook de KNZB (Koninklijke Nederlandse Zwem Bond). Verondersteld wordt dat 

iedereen binnen de zwemsport bekend is met dit beleid. Uit de praktijk is echter gebleken 

dat dit vaak niet het geval is; maar weinig bonden houden zich ook actief met het beleid 

bezig. Uit een inventarisatie die in 2002 onder bonden gehouden is, bleek dat van de 60 

procent van de actieve bonden uit 1999, er nog maar zestien procent zich bezighield op 

het gebied van het preventiebeleid van het NOC*NSF (Moget, 2003). In een interview met 

de vertrouwenspersoon van de KNZB komt naar voren dat de zwembond alleen aandacht 

aan het onderwerp besteedt binnen de kaderopleidingen; de zwembond draagt het beleid 

niet actief uit naar zwemverenigingen. Verder geeft de vertrouwenspersoon aan dat zij 

weinig betrokken is bij de ontwikkeling en invoering van nieuw materiaal rondom preventie 

van seksuele intimidatie. Via de bondsdirecteur en het directeurenoverleg krijgt zij 

informatie toegespeeld, maar wordt niet of nauwelijks geïnformeerd vanuit het NOC*NSF.  

Door de geringe aandacht voor het beleid van bonden, wordt implementatie door 

verenigingen bemoeilijkt en kan het niet bij de uiteindelijke doelgroep, de sporter, 

terechtkomen. Een mogelijke oorzaak die hieraan ten grondslag ligt, is de top down 

benadering. Beleid wordt vanaf het NOC*NSF aan bonden opgelegd die het verder 

moeten doorspelen aan hun leden. Fitz en Halpin (1994) geven in hun uiteenzetting over 

implementatie van beleid aan, dat de bottom-up benadering voor implementatie 

geprefereerd wordt. Door middel van bottom-up, wordt er met de personen gewerkt waar 

het beleid voor bedoeld is. De kans op effectief beleid wordt middels inspraak van de 

doelgroep vergroot. Een onderzoek in de praktijk, in dit geval de zwemsport, zou hier aan 
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bij kunnen dragen. Door de bottom-up benadering kunnen de punten onderzocht worden 

waar volgens leden van zwemverenigingen aan voldaan moet worden om het beleid 

effectief te laten zijn en kan nagegaan worden waar de knelpunten zich bevinden bij de 

implementatie. Een onderzoek binnen de zwemsport zou dus een verhelderend beeld 

kunnen geven, waarom zo weinig leden van het bestaan van het beleid afweten en 

waarom dit niet voldoende geïmplementeerd is.  

 

 

Theoretisch kader 
 

1.4 Grooming 

Seksuele intimidatie is een proces dat, zeker binnen de sportcontext, vaak moeilijk te 

herkennen is. Binnen de sport heersen namelijk normen en waarden die typerend zijn voor 

deze context. Deze ethiek kan een risico vormen voor de aanwezigheid van intimidatie en 

misbruik. Zo bevindt een coach zich vaak in een machtspositie en zijn de pupillen 

ondergeschikt aan zijn autoriteit, waardoor misbruik van deze positie minder snel herkend 

zal worden. Daarnaast zijn aanrakingen binnen de sport een normaal verschijnsel en soms 

zelfs noodzakelijk. Binnen de turnsport is het bijvoorbeeld van groot belang dat de coach 

de turners aanraakt om hun beweging of houding te corrigeren en om hen te helpen bij de 

uitvoering van een oefening. In tegenstelling tot het turnen, is het binnen de zwemsport 

niet noodzakelijk dat een coach zijn pupillen aanraakt.  

Er dient bij het aanraken sprake te zijn van instructiegerelateerde aanrakingen die 

functioneel zijn. De grens tussen nuttige en nutteloze aanrakingen is echter zeer vaag; 

aanrakingen die geen functie hebben kunnen vaak lang in stand gehouden worden. Door 

deze risicofactoren wordt de kans op ‘grooming’ vergroot. Grooming is het proces waarbij 

de dader bewust zijn slachtoffer isoleert en voorbereidt op het misbruik (Brackenridge, 

2001). 

 

1.4.1 Grooming Proces Binnen de Sport 

Sport kan, met zijn eigen normen en waarden, als een sociaal systeem beschouwd 

worden. Naast de sportcontext gerelateerde opvattingen, bevat sport ook de traditionele 

normen en waarden die terug te vinden zijn in de maatschappij. Binnen de sport worden 

privé aangelegenheden gecombineerd met publieke trainingen en wedstrijden. Coaches 

treden tijdens de trainingen en wedstrijden op als loco-ouders en de club wordt als een 

surrogaat gezin beschouwd. Hierdoor kunnen er relaties ontstaan die vergelijkbaar zijn 

met ouder-kind relaties; coaches worden soms als vaderfiguur gezien (Cense, 1997). Het 

is dus noodzakelijk dat er duidelijke grenzen aan de coach-atleet relatie gesteld worden. 

Soms is dit niet het geval en wordt een sporter heel afhankelijk gemaakt van de coach.  

Binnen de zwemsport start men vaak op zeer jonge leeftijd. De trainingen zijn dan nog 

niet zwaar, maar om op oudere leeftijd tot goede prestaties te komen, moet er wel effectief 
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getraind worden. De eerste jaren van de zwemtrainingen zijn speels, maar deze 

speelsheid wordt na verloop van tijd vervangen door zware trainingsarbeid. Een zwemmer 

is voor het bewandelen van het juiste pad naar de top heel afhankelijk van de trainer. Deze 

schrijft de trainingen, bepaalt welke afstanden en zwemslagen op wedstrijden gezwommen 

worden en wie tot de selectiegroep behoort en wie niet. Belangrijke beslissingen worden 

dus voornamelijk door de trainer gemaakt. Hierdoor kan de zwemmer zo structureel 

afhankelijk van de trainer worden, dat deze niet meer in staat is om eigen, simpele, 

beslissingen te maken. Wanneer een coach-atleet relatie zich zo ver ontwikkeld, is er een 

verhoogd risico op de aanwezigheid van seksuele intimidatie en misbruik  (Brackenridge 

en Williams, 2004).  

Bij dergelijke relaties kan het ‘grooming proces’, het bewust isoleren van het slachtoffer 

en deze voorbereiden op het misbruik, sneller voorkomen en zal het misbruik langer 

geheim blijven. Het slachtoffer is zich vaak niet bewust van het grooming proces en 

langzaamaan worden alle inter-persoonlijke grenzen tussen de sporter en coach 

neergehaald. Het proces kan weken, maanden en soms jaren duren. De coach bouwt 

hierbij een vertrouwensrelatie met de sporter op en beloont deze voor goede prestaties 

(zoals geselecteerd worden voor het team en het winnen van medailles). Daarnaast wordt 

de sporter behandeld en beschermd als in een ouder-kind relatie, waarbij de coach affectie 

toont en de sporter zelfvertrouwen en veiligheid geeft. Door de machtspositie waar de 

coach zich in bevindt, kan de grooming vaak ongemerkt doorgezet worden.  

Doordat het afbreken van de inter-persoonlijke grenzen vaak onopgemerkt gaat, wordt 

het meestal te laat door de sporter gemeld; deze werkt hierdoor onbewust en ‘vrijwillig’ 

mee aan het misbruik. Dit is dan ook het verschil tussen intimidatie en misbruik; intimidatie 

is altijd ongewild, terwijl het bij misbruik kan lijken alsof het slachtoffer het zelf gewild heeft 

(Brackenridge, 2001). Seksueel misbruik hoeft echter niet altijd het resultaat te zijn van 

grooming. Ook door middel van geweld en dwang kan het slachtoffer gedwongen worden 

om aan het misbruik mee te werken.  

 

1.4.2  Finkelhor’s Four Factor Model of Sexual Abuse  

Binnen de therapeutische en klinische literatuur wordt het model van Finkelhor gebruikt om 

het grooming proces te verklaren (Doyle, 1994, Finkelhor, 1984; Morrison et al., 1994). Dit 

‘Four Factor Model of Sexual Abuse’ is een van de meest gebruikte modellen binnen de 

literatuur en kan ook binnen de sportcontext gebruikt worden (Bijlage 1).  

Het model is gebaseerd op het gedrag van daders van intimidatie en misbruik en geeft 

dus niet alleen inzicht in de externe en sociale factoren, maar ook in de innerlijke motivatie 

en persoonlijke factoren. Daders moeten zowel interne als externe belemmeringen 

overwinnen om tot het misbruik over te kunnen gaan. Daarnaast moet eerst voldoende 

motivatie verkregen worden om de stap tot misbruik te kunnen zetten en moet de 

weerstand van het kind overwonnen worden (Brackenridge, 2001). 
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1.4.3 Toepassing Model Finkelhor op Sportverenigingen 
In deze paragraaf zullen de dimensies van het model van Finkelhor (1984) nader verklaard 

worden middels een toespitsing op sportverenigingen. Tevens zullen de risicofactoren 

beschreven worden die de mogelijkheden voor, en daarmee de kans op, incidenten van 

seksuele intimidatie kunnen vergroten. Het model geeft vier fasen aan die de dader moet 

doorlopen voordat deze tot het uiteindelijke misbruik over kan gaan. Te weten, de 

motivatie van de pleger, het overwinnen van interne factoren, het overwinnen van externe 

factoren en het ondermijnen van de weerbaarheid. Wanneer een van de fases niet volledig 

wordt afgerond, zal het grooming proces zich niet voort kunnen zetten.  

 

1.4.3.1 Motivatie Pleger 
De eerste fase van het model van Finkelhor (1984) omvat de motivatie bij de pleger om 

zich op een seksueel afwijkende manier te gedragen. Hier zijn vier motivationele factoren 

te onderscheiden, te weten emotionele congruentie, seksuele opwinding, blokkering en ten 

slotte het verdwijnen van de remmingen (Brackenridge, 2001).  

Een motivatie die bij de pleger aanwezig kan zijn, om zich seksueel afwijkend te 

gedragen, is de behoefte naar macht en controle. Dit gaat vaak gepaard met een 

minderwaardigheidsgevoel en een gebrek aan sociale vaardigheden (Brackenridge, 2001). 

Daarnaast is er bij de pleger vaak sprake van een verstoorde seksuele of liefdesrelatie 

waardoor de drang naar macht vergroot kan worden. Een ander feit, is dat slachtoffers van 

seksuele intimidatie of misbruik een verhoogd risico lopen om later zelf dader te worden 

(Finkelhor, 1984).  

 

1.4.3.2 Overwinnen Interne Factoren Dader 

Vervolgens moeten de interne factoren bij de dader overwonnen worden. Hiervoor moet 

deze zeker van zichzelf zijn om naar een slachtoffer op zoek te gaan. Deze zekerheid kan 

hij verkrijgen door middel van drugs- of alcohol gebruik (Brackenridge, 2001). Wanneer 

een trainer binnen de vereniging een hoge positie of status geniet, hoeft deze minder bang 

te zijn om te worden aangesproken op ongewenste gedragingen (Cense, 1998).  

Een andere risicofactor die verbonden is met de interne belemmeringen, is de ‘ideologie 

van de patriarchale voorrechten’. Bij deze ideologie heeft de dader vaak het gevoel dat de 

atleet zijn bezit is en dat hij mag bepalen welke omgangsvormen juist zijn (Cense, 1998).  

 

1.4.3.3 Overwinnen Interne Factoren Sportvereniging 

In het model van Finkelhor (1984) komen enkel interne factoren naar voren die bij de 

dader overwonnen moeten worden. Kijkend naar de sportverenigingen als sociaal 

systeem, bevatten deze ook interne factoren die een rol spelen bij de aan- of afwezigheid 

van incidenten. Het klimaat van een sportvereniging kan dus een belangrijke rol spelen in 

de preventie van mogelijkheden om zich schuldig te maken aan intimiderend gedrag. 
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Een belangrijke interne factor is de mate waarin de leden van een sportvereniging 

kennis hebben van de problematiek rondom seksuele intimidatie in de sport en of er 

aandacht aan besteed wordt. Wanneer er door een vereniging weinig actie ondernomen 

wordt om de sporters te beschermen, kunnen intimidatie en misbruik eerder plaatsvinden. 

Deze laissez-faire houding duidt op een onveilige sportomgeving waarbij er vaak sprake is 

van een hoge tolerantie ten opzichte van discriminatie en seksueel overschrijdend gedrag 

(Brackenridge, 2001). Daarnaast wordt seksuele intimidatie sneller gepleegd wanneer men 

niet verwacht gestraft te worden of wanneer het onduidelijk is of een vereniging 

maatregelen zal nemen als iemand zich schuldig maakt aan seksuele intimidatie (Cense, 

1998).  

Ook wanneer men er vanuit gaat dat niemand te weten zal komen wat er gebeurd is, 

wordt de kans op incidenten vergroot. Dit is gerelateerd aan de mate van openheid binnen 

de vereniging. Wanneer er open over zaken als seksuele intimidatie gepraat kan worden, 

zullen meldingen eerder plaatsvinden dan wanneer er sprake is van een gesloten cultuur. 

Door een gesloten sfeer wordt er een onveilige context gecreëerd waarbij een dader de 

interne belemmeringen van de sportvereniging snel zal kunnen overwinnen (Brackenridge, 

2001). 

 

1.4.3.4 Overwinnen Externe Factoren 

Wanneer de interne factoren overwonnen zijn, zal een dader overgaan tot het 

onderdrukken van de externe factoren om seksueel intimiderend gedrag te kunnen 

vertonen.  

Voor overwinning van de externe factoren moet de dader situaties creëren waarbij hij 

met het slachtoffer alleen kan zijn. Binnen de zwemsport is deze mogelijkheid vaak 

aanwezig. Het is een individuele sport waardoor er meer één op één momenten zijn 

tussen de trainer en de pupil. Deze individuele situaties kunnen een risico vormen; trainers 

met verkeerde intenties hebben meer mogelijkheden om met een sporter alleen te kunnen 

zijn.  

De sociale omgeving van de sporter is hierbij een belangrijke indicator voor het risico op 

seksuele intimidatie. Zo speelt de mate van toezicht en bescherming door de ouders een 

beduidende rol. Wanneer een sporter zich in een sociaal isolement bevindt, door 

bijvoorbeeld affectieve verwaarlozing of afwezigheid van de ouder, is het voor een dader 

makkelijker om tot het grooming proces over te gaan. Zwemmers met ouders die weinig 

interesse voor de sport hebben, zullen vaak alleen met een trainer of coach naar een 

wedstrijd gaan. Hierdoor is het mogelijk dat zwemmers tijdens wedstrijden waarbij 

overnacht moet worden, alleen met hun coach op een kamer slapen.  

Daarnaast zijn sporters die zich in een sociaal isolement bevinden, ook kwetsbaarder 

doordat ze meer behoefte hebben aan vriendschap. Dit kunnen ze bij hun coach of bij een 

medesporter vinden (Brackenridge, 2001). Door het gemis aan sociale ondersteuning 

vanuit de omgeving is er bij hen vaak sprake van een emotionele afhankelijkheid 
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(Finkelhor, 1984). Wanneer een trainer aandacht aan de sporter besteedt, kan deze veel 

invloed krijgen. Plegers blijken eerst een vertrouwelijke relatie met hun slachtoffer aan te 

gaan en zoeken daarna pas seksuele toenadering. Er is voor het slachtoffer dan al veel te 

verliezen als de band verbroken zou worden (Cense, 1998). Hierdoor zal de isolatie alleen 

maar toenemen en wordt de kans kleiner dat het misbruik opgemerkt zal worden. 

Andersom, wanneer een sporter een goede band heeft met vrienden en ouders, zal 

deze eerder naar iemand toestappen als er iets gebeurt dat bedreigend is, waardoor de 

situatie eerder gesignaleerd en aangepakt zal worden (Cense, 1998). 

Daarnaast blijkt dat de sportcontext van individuele sporten meer risico met zich 

meebrengen dan teamsporten. De één-op-één relatie tussen coach en sporter kan voor 

een grote afhankelijkheid zorgen. Dit wil niet zeggen dat teamsporten hiermee worden 

uitgesloten. Ook hier kan een pleger situaties creëren om met de sporter alleen te zijn, 

zoals samen op een kamer slapen tijdens wedstrijden en trainingskampen, en de atleet bij 

de coach thuis uitnodigen (Finkelhor, 1984). Een andere externe factor die zich handelt om 

de sportcontext is de aanwezigheid van praktische gelegenheden. Wanneer er binnen de 

zwemaccommodatie veel mogelijkheden zijn om met de sporter alleen te kunnen zijn is de 

kans op intimidatie groter. Van belang hierbij is de mate van alertheid door de trainers; zij 

dienen toe te zien op de veiligheid van de sportomgeving van de zwemmers. 

Ten slotte speelt de hoeveelheid tijd die een sporter doorbrengt met sporten en hoe 

hecht de relatie tussen trainer en sporter is, een belangrijke rol. Topsporters lopen meer 

risico om slachtoffer van seksuele intimidatie of misbruik te worden dan recreatieve 

sporters. Hun hele leven draait alles om de sport en door de investeringen is het voor de 

sporter moeilijker om zich tegen seksuele intimidatie te verzetten en beschermen. 

Wanneer een sporter op de top meedraait is het moeilijk om grenzen te stellen, omdat de 

trainer veel macht heeft en de sporter hierdoor afhankelijk van hem blijft. Een andere, zeer 

kwetsbare groep, is die van de sporters die zich in de ‘Stage of Imminent Achievement’ 

bevinden. Deze sporters presteren goed op nationaal niveau, maar hebben nog net niet 

het eliteniveau behaald. Hierdoor zijn de atleten uitermate afhankelijk van de coach en dit 

maakt hen vatbaarder voor het grooming proces (Kirby en Greaves, 1996).  

 

1.4.3.5 Ondermijnen Weerstand Slachtoffer 

Ten slotte moet de weerstand van het slachtoffer ondermijnd worden. Zaken waardoor 

iemand onzeker wordt of zich hulpeloos voelt, ondermijnen de weerbaarheid (Cense, 

1997). Dit kan een slechte relatie met de ouders zijn, sociaal isolement of eerdere 

ervaringen met misbruik. Weerbaarheid is niet alleen of iemand zichzelf kan verdedigen, 

maar ook of iemand zich gemakkelijk laat intimideren en dit geheim zal houden (Cense, 

1998). Daders van seksueel misbruik geven aan, dat zij hun slachtoffer selecteren op 

basis van kwetsbaarheid (“Learning from Perpetrators”, 1994). Hier speelt ook het 

zelfbeeld van de sporter een rol. Jonge personen met een laag zelfbeeld zijn vaak extra 
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kwetsbaar voor het grooming proces, omdat zij niet sterk genoeg in hun schoenen staan 

(Cense en Brackenridge, 2001). 

De mate van kwetsbaarheid is daarnaast ook afhankelijk van de leeftijd van de sporter. 

Kinderen zijn vaak jonger dan de pleger en deze kan hierdoor veel invloed krijgen. Het is 

voor hen moeilijker om zich tegen de wil van een volwassene te verzetten. Vaak hebben 

kinderen ook nog geen kennis over seksuele zaken en misbruik en kunnen zij hierdoor 

geen onderscheid maken tussen dingen die goed en fout zijn. Wanneer het op een 

vereniging normaal is dat er gebeurt wat de trainer wil, is het nóg moeilijker om hiertegen 

in verzet te komen (Cense, 1998).  

Daarnaast zijn ook ambitieuze sporters kwetsbaarder voor seksuele intimidatie. Sport is 

erg belangrijk voor hen en de trainer heeft vaak veel invloed op hun leven. In bijna alle 

gevallen van seksueel misbruik is er sprake van een extreme afhankelijkheidsrelatie 

tussen sporter en coach. Kenmerkend voor een dergelijke relatie zijn een sociaal 

isolement van de sporter, geen inmenging van derden, relatieve afwezigheid van ouders, 

een ongewoon hechte vertrouwensband met de trainer, vergaande bemoeienis met het 

leven van de sporter en het niet ter discussie staan van de autoriteit van de trainer (Cense, 

1997). Deze kenmerken ondermijnen de weerbaarheid van de sporter en kunnen in eerste 

instantie tot machtsmisbruik leiden, wat weer kan resulteren in seksuele intimidatie of 

misbruik (Gaell en ten Boom, 2000). Om incidenten te voorkomen, is het dus van belang 

dat er tussen trainer en sporter sprake is van een wenselijke omgang waarbij er rekening 

wordt gehouden met de grenzen van de sporter.  

 

1.4.4 Risicofactoren binnen de zwemsport 

Instroming in de zwemsport vindt vaak op jonge leeftijd plaats. Vanaf de leeftijd van zes 

jaar kan men bij zwemverenigingen en gemeenten zwemdiploma’s behalen. Talentvolle, 

jonge zwemmers worden hierna vaak gestimuleerd om verder te gaan in deze sport. 

Gymnastiek en zwemmen zijn sporten waarin talenten op jonge leeftijd vaak in een grote 

afhankelijkheidspositie verkeren en kunnen daarom gezien worden als risicosporten voor 

de aanwezigheid van seksuele intimidatie en misbruik (van Duren, g.d.).  

Doordat er binnen zwemverenigingen veel door de trainer bepaald wordt, kunnen 

hierdoor de interne factoren sneller overwonnen worden. Zwemmers zijn immers heel 

afhankelijk van de trainer; deze maakt, bijna, alle belangrijke beslissingen met betrekking 

tot de sport. Door deze machtspositie kan de trainer het gevoel krijgen dat hij zich meer 

kan veroorloven en hierdoor wordt het risico op seksuele intimidatie groter.   

De afhankelijkheid van de zwemmers wordt groter naarmate deze beter gaan presteren. 

Vooral topzwemmers en zwemmers die veel voor hun sport over hebben, lopen vaak een 

vergroot risico om slachtoffer te worden. Zij leven volledig voor de sport en schuiven 

daarvoor alles aan de kant. Doordat zij ook vaker individuele training en begeleiding 

krijgen, zijn zij meer sociaal geïsoleerd dan bijvoorbeeld amateur-zwemmers. Deze sociale 

isolatie kan er toe leiden dat de weerbaarheid van zwemmers ondermijnd zal worden. 
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Daarnaast bevinden topzwemmers zich vaker in situaties waarbij de trainer alleen met hen 

kan zijn en waardoor de externe factoren eerder overwonnen worden. Hierbij kan gedacht 

worden aan slaapmomenten tijdens wedstrijden en trainingsstages in het buitenland en het 

samen bespreken van trainingsschema’s.  

Tevens zijn er binnen de zwemsport ook specifieke risicofactoren te onderscheiden. Uit 

onderzoek blijkt dat er evenveel vrouwen als mannen actief zijn binnen de zwemsport 

(Fasting, Brackenridge en Sundgot-Borgen, 2004). Toch vervullen vooral mannen de 

functie van hoofdtrainer en coach, waardoor vrouwen zich minder vaak in leidinggevende 

posities zullen bevinden (Brackenridge, 2001). Hierdoor kan een seksistische cultuur 

ontstaan die mogelijk versterkt wordt door de kleding die zwemmers dragen. Zij zijn altijd 

schaars gekleed tijdens het beoefenen van hun sport. Fasting, Brackenridge en Sundgot-

Borgen (2004) hebben echter, in hun onderzoek naar de sportafhankelijkheid van seksuele 

intimidatie, aangetoond dat er geen verband bestaat tussen kleding en seksueel misbruik 

of intimidatie. Zwemkleding is dus geen bepalende factor voor incidenten, maar kan wel 

bepaalde reacties uitlokken. Daarnaast moeten zwemmers zich vaak omkleden voor hun 

sport; ze kunnen het zwembad niet in hun badkleding verlaten. Hierdoor kan het risico op 

seksuele intimidatie vergroot worden. Coaches kunnen bijvoorbeeld ‘per ongeluk’ binnen 

komen lopen wanneer een pupil zich staat om te kleden of kunnen hun pupil willen helpen 

bij het aantrekken van de, vaak zeer strakke, wedstrijdpakken. 

Bovenstaande risicofactoren geven scenario’s weer die redelijk onschuldig lijken, maar 

kunnen alsnog als zeer onprettig ervaren worden door de zwemmer of zwemster die het 

ondergaat.  

 

1.4.5 Sterke en Zwakke Punten Model Finkelhor  

Wanneer gerichter naar het model van Finkelhor (1984) gekeken wordt, valt op dat het 

model zowel aandacht besteedt aan persoonlijke als sociale factoren. De kans op het 

ontstaan van seksuele intimidatie en misbruik is dus niet alleen afhankelijk van de pleger, 

maar ook van de omgeving waarin men zich bevindt. Hierdoor is het model zeer bruikbaar 

binnen sportverenigingen. Er wordt duidelijk beschreven welke fases doorlopen moeten 

worden voordat men uiteindelijk tot het misbruik over kan gaan. Deze fases kunnen 

handvatten bieden, waar verenigingen op moeten letten om seksuele intimidatie en 

misbruik te voorkomen. De kritiek die vaak geuit wordt op het model van Finkelhor, is dat 

het zeer sequentieel is; iedere fase moet doorlopen worden voordat men tot het 

uiteindelijke misbruik kan overgaan. Brackenridge (2001) geeft echter aan dat er meerdere 

scenario’s mogelijk zijn en dat het dus niet noodzakelijk is dat iedere fase afgerond moet 

worden. 

 

1.4.6 Onderzoek Veiligheid Zwemverenigingen 

In dit onderzoek zal, volgens de dimensies van het model van Finkelhor (1984), een 

antwoord worden gegeven op de volgende hoofdvraag: In hoeverre proberen 
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zwemverenigingen een veilige omgeving voor hun sporters te creëren om zo seksuele 

intimidatie en misbruik te voorkomen? Hierbij worden twee deelvragen gehanteerd. 

Namelijk, in hoeverre beschouwen de leden van zwemverenigingen, sporters, ouders, 

trainers en bestuurders, hun eigen vereniging als een veilge vereniging? En in hoeverre 

zijn zij bekend met het preventiebeleid van het NOC*NSF om seksuele intimidatie en 

misbruik in de sport te voorkomen?   

 

1.5 Methode 
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen, is een kwalitatief onderzoek 

uitgevoerd. Aan de hand van de audit van het NOC*NSF is er een semi-gestructureerde 

vragenlijst opgesteld. Deze audit is door Moget en Weber (2003) opgesteld als 

voorbereidend middel voor sportverenigingen die preventiebeleid inzake seksuele 

intimidatie willen opzetten.  Middels de audit is het mogelijk om op een bepaald moment in 

de tijd de stand van zaken vast te stellen omtrent het voorkomen van seksuele intimidatie 

binnen een sportvereniging en kan er een plan opgesteld worden dat gericht is op het 

realiseren van verbeteringen in de toekomst (Moget en Weber, 2003). Verder is de 

vragenlijst aangevuld met vragen uit de leidraad preventiebeleid die door het NOC*NSF is 

opgesteld (Cense, 1999)(Bijlage 2). De vragen focussen zich voornamelijk op de mate van 

veiligheid binnen de vereniging, in hoeverre men het beleid kent en zo niet, wat hier in zou 

kunnen staan en hoe er gehandeld zou worden wanneer er een incident van seksuele 

intimidatie plaats zou vinden. De interviews hebben plaatsgevonden in de maanden maart 

en april 2008. Alle interviews zijn opgenomen en verbatim uitgeschreven.  

 
1.5.1 Participanten 
De drie participerende verenigingen van dit onderzoek, bevinden zich allemaal in de 

provincie Zeeland. Deze verenigingen presteren zowel op regionaal als nationaal niveau. 

Er is binnen de verenigingen dus aandacht voor amateur zwemmen, maar ook voor 

wedstrijd zwemmen. Er is voor onderzoek binnen de regio Zeeland gekozen, omdat er tot 

op heden geen meldingen uit deze provincie bij het meldpunt van het NOC*NSF zijn 

binnengekomen. Het is niet bekend waarom meldingen uit Zeeland uitblijven. Onderzoek 

binnen deze regio zou hier meer inzicht in kunnen geven.  

Het eerste contact met de zwemverenigingen is via internet gelegd. In een e-mail naar 

de voorzitter van de vereniging werd het doel van het onderzoek gemeld en een gesprek 

gepland. Middels dit eerste interview werd een sneeuwbalsampling in werking gezet 

(Robson, 2002). De voorzitters van de zwemverenigingen dienden hierbij als eerste 

kandidaten en werden ingezet om andere leden van de populatie aan te spreken en om 

nieuwe participanten te verzorgen. Ook tijdens de voorafgaande observaties bij de 

verenigingen werden potentiële respondenten aangesproken of zij bereidwillig waren om 

een gesprek aan te gaan over de problematiek rondom seksuele intimidatie. Naast het 
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afnemen van interviews bij bestuurders zijn er ook gesprekken gehouden met trainers, 

ouders en zwemmers.  

Er is voor deze participanten gekozen, omdat zij vermoedelijk allemaal vanuit een ander 

standpunt naar de problematiek kijken. Ten eerste zijn de bestuurders geïnterviewd, 

omdat zij de uiteindelijke verantwoording hebben over het reilen en zeilen binnen de 

zwemvereniging. De implementatie van beleid zou dus door hen uitgevoerd moeten 

worden. Vervolgens zijn er per vereniging twee (hoofd-) trainers geïnterviewd. Binnen de 

zwemsport zijn maar weinig vrouwelijke trainers actief en daarom is er enkel met 

mannelijke trainers gesproken. Trainers komen het meest met de zwemmers in aanraking, 

moeten er voor waken dat ze de persoonlijke en professionele grenzen niet overschrijden 

en de gedragsregels zijn voornamelijk opgesteld als richtlijnen voor deze begeleiders. Ten 

derde is er per vereniging een ouder geïnterviewd. Tijdens de observaties zaten er enkel 

vrouwen op de tribune. Zij gaven aan dat zij het meest betrokken waren bij de sport van 

hun kind en daarom zijn uitsluitend vrouwelijke ouders geïnterviewd. Ouders kunnen een 

actieve rol vervullen in het voorkomen en vroegtijdig signaleren van seksuele intimidatie. 

Betrokkenheid van de ouders bij de implementatie van het beleid kan dus als preventieve 

factor dienen. Ten slotte zijn er gesprekken gevoerd met zwemmers, de groep waar het 

beleid voor bedoeld is. Het beleid ter preventie van seksuele intimidatie is gericht op alle 

sporters, maar handelt zich voornamelijk om minderjarigen. Van de zes geïnterviewde 

zwemmers zijn vijf van het vrouwelijk geslacht en is met één mannelijke zwemmer een 

gesprek gehouden. De zwemmers hebben een leeftijd variërend van elf tot en met zestien 

jaar. Kinderen van tien tot vijftien jaar bevinden zich in een sociaalcognitief stadium, 

waarbij ze het vermogen hebben om een sociale situatie vanuit een derde persoonspositie 

te begrijpen. Ze kunnen zich niet alleen in het standpunt van een ander verplaatsen, maar 

zijn ook in staat om zichzelf vanuit het standpunt van een ander te zien (Buisman, 2002). 

Verwacht wordt, dat de geïnterviewde zwemmers in staat zijn om over het onderwerp van 

seksuele intimidatie na te denken en dat er bij hen een bewustzijn aanwezig is over zaken 

die wel en niet getolereerd hoeven te worden.  

Een maand nadat de gesprekken hebben plaatsgevonden, is er naar de bestuurders, 

trainers en ouders een mail gestuurd met de volgende vraag: ‘Op wat voor een manier 

denk je dat het NOC*NSF, de zwembond en de zwemverenigingen er voor kunnen zorgen 

dat het beleid van het NOC*NSF beter in zwemverenigingen opgenomen kan worden?’. 

Deze mail is bewust later naar de respondenten gestuurd, met de verwachting dat hun 

houding tegenover het onderwerp van seksuele intimidatie en de wijze waarop zij als 

verenging aan de preventie kunnen bijdragen, veranderd is.  

 

1.6 Resultaten  
In dit onderdeel zullen de afgenomen interviews besproken en geordend worden aan de 

hand van de dimensies van het model van Finkelhor (1984). Ten eerste zullen de interne 

factoren van de zwemverenigingen weergegeven worden. Hierbij is aandacht voor de 
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mate waarin het beleid van het NOC*NSF bij verenigingen bekend en geïmplementeerd is, 

aandacht voor de manier waarop er gehandeld zou worden als een klacht van seksuele 

intimidatie of misbruik gemeld zou worden en de mate van bewustzijn over de 

problematiek rondom seksuele intimidatie.  

 Vervolgens zullen de externe factoren uiteengezet worden. De nadruk ligt hierbij op de 

betrokkenheid van ouders, de alertheid van de trainers, de omgang met nieuwe leden en 

de veiligheid van de sportaccommodatie.  

 Ten slotte worden de resultaten weergegeven worden over de ondermijning van de 

weerstand van de sporter. Hiervoor wordt de omgang tussen trainers en zwemmers 

besproken. 

 
1.6.1 Interne Factoren Zwemverenigingen 
Om seksuele intimidatie en misbruik binnen de sport tegen te gaan, is het van belang dat 

er aandacht aan dit onderwerp te besteed wordt, dat klachten juist afgehandeld worden en 

dat het bewustzijn over intimidatie en misbruik vergroot wordt zodat er meer sprake is van 

een veilige sportomgeving.  

 

1.6.1.1 Veiligheid Zwemverenigingen 

In de interviews werden verschillende betekenissen gegeven aan het begrip van een 

veilige zwemvereniging. Sommige respondenten spraken over de sociale veiligheid van de 

vereniging terwijl anderen aan de fysieke veiligheid dachten (het voorkomen van blessures 

en ongelukken). De punten die het meest genoemd werden, waren de mate van 

geborgenheid binnen de vereniging, het bewustzijn van de maatschappelijke 

verantwoording tegenover de leden (zowel lichamelijk als emotioneel welzijn), zich thuis en 

prettig voelen binnen de vereniging en de aanwezigheid van een vertrouwelijke band. 

Daarnaast werden ook de mate van toezicht en de afwezigheid van incidenten als 

belangrijke zaken voor een veilige omgeving aangegeven. 

De leden van de participerende zwemverenigingen beschouwen hun eigen vereniging 

als een veilige vereniging. Slechts één zwemster geeft aan dat het niet mogelijk is om 

volledige veiligheid te creëren, maar heeft zelf wel een veilig gevoel binnen haar 

vereniging.  

De redenen waarom een vereniging veilig is, variëren per respondent. Zo gaf een 

trainer aan dat er sprake is van veiligheid, omdat er gelet wordt op het voorkomen van 

ongelukjes. 

  
‘Ja, je bent er wel bewust op…bij..ja, bij duiken, dat ze niet bovenop een ander kunnen 
duiken en dat de kinderen niet elkaar in het water duwen met een duw in de rug…je..er 

lopen natuurlijk voldoende mensen rond met EHBO, ik denk dat dat ook een stukje 
veiligheid is en ja..waar moet je verder aan denken…ik zou het even niet weten…’ 

(Trainer Zwemvereniging, 2008) 
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Een andere trainer is van mening dat zijn vereniging veilig is omdat er zich nog geen 

incidenten hebben voorgedaan.  

 
‘Misschien omdat er nog nooit iets gebeurd is…dat je je daar aan vasthoudt…euh…een 

ongeluk is in een klein hoekje natuurlijk…’ 
(Trainer Zwemvereniging, 2008) 

 
Deze trainer weet echter niet of de leden zich veilig voelen. Zijn medetrainer geeft aan 

dat de veiligheid op dit moment voldoende is, maar dat deze altijd verbeterd kan worden.  

 In het algemeen worden de mate van toezicht en alertheid van de trainers, de 

afwezigheid van incidenten en conflicten en de goede sfeer binnen de vereniging het 

vaakst genoemd als argument waarom men een veilige zwemvereniging is. Daarnaast is 

iedere respondent van mening dat de zwemvereniging voldoende open is; iedereen is 

welkom bij de verenigingen en leden kunnen hun mening laten horen. 

 Ten slotte zijn alle respondenten het er mee eens dat de overnachtingen op 

trainingskampen en wedstrijden veilig zijn. De voornaamste reden die hiervoor gegeven 

wordt, is dat er sprake is van voldoende toezicht door vrijwilligers en dat hierdoor de 

controle tijdens dergelijke overnachtingen groot is. Daarnaast staan sfeer en gezelligheid 

bij deze kampen voorop.  

 
‘We zorgen altijd voor voldoende begeleiding en ook..ja..ook altijd kijken of er geen ongein 

getrapt wordt..in al die kampeerweekenden die we gehad hebben de afgelopen vijftien 
jaar, ja, altijd veiligheid voorop en vertrouwen van de kinderen..constant in de gaten 

houden, waar ze zijn…want ja, die kinderen zijn daar vaak zonder ouders…ik heb in al die 
jaren nooit een klacht gehad…’ 
(Trainer zwemvereniging, 2008) 

 
In het algemeen vindt men de eigen zwemvereniging veilig door de mate van toezicht, 

de sfeer en de afwezigheid van incidenten. In de volgende paragraaf wordt besproken hoe 

er gehandeld zou worden wanneer er toch een klacht gemeld zou worden.  

  

1.6.1.2 Omgang Klacht Seksuele Intimidatie 

Zover bij de respondenten bekend is, heeft er bij geen enkele vereniging zich ooit een 

incident van seksuele intimidatie of misbruik plaatsgevonden. Alle participanten geven aan 

dat wanneer er een klacht van seksuele intimidatie binnen de vereniging gemeld zou 

worden, deze eerst besproken zou worden voordat er tot actie wordt overgegaan. De 

klacht zou onderzocht worden door middel van gesprekken met de betrokkenen. 

 

‘Ja, dan ga je eerst iets zoeken, je moet niet alles klakkeloos geloven van die 
kinderen…ja, aan alle betrokkenen…vragen om uitleg, of zoiets ook echt gebeurd en 

misschien is zo’n verhaal echt waar…en ja…ik zou wel al hulp van derden vragen, van 
andere instanties…’ 

(Trainer Zwemvereniging, 2008) 
 

De zwemmers geven aan dat zij een klacht van intimidatie bij hun ouder(s) of bij de 

eigen trainer zouden melden. Alle ouders denken dat ze de klacht het beste bij het bestuur 
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kunnen voorleggen. Van de zes geïnterviewde trainers zouden drie trainers zelf 

onderzoeken of een incident werkelijk heeft plaatsgevonden en drie trainers zouden de 

klacht melden aan het bestuur. De bestuurders geven allen aan dat zij andere bestuurders 

en/of trainers bij de klacht zouden betrekken en gesprekken zouden houden met de 

betrokkenen van de klacht. Slecht één bestuurder zou contact opnemen met de KNZB 

alvorens hij zou handelen. Een andere bestuurder geeft aan dat hij een commissie op zou 

stellen die zich over een klacht zou moeten buigen.  

 
‘Als er een klacht komt, dan is er in ieder geval iets niet goed gegaan tussen een 

begeleider en een zwemmer en zo’n voorval…ja…dan moet je daarna nog wel met de 
groep trainers praten, maar in eerste instantie zul je toch met het bestuur en de 

betrokkene moeten praten, want dat lijkt mij een normale gang van zaken…’ 
(Bestuurder Zwemvereniging, 2008) 

 
Bij geen van de deelnemende verenigingen is een vertrouwenspersoon aanwezig. De 

aanwezigheid van een dergelijk persoon kan er voor zorgen dat klachten van bijvoorbeeld 

seksuele intimidatie op de juiste manier doorgespeeld en behandeld worden. De meningen 

over de noodzaak en het nut van zo’n persoon zijn verdeeld. De helft van de respondenten 

is positief over de aanstelling van een vertrouwenspersoon. Een deel hiervan zou graag 

een onafhankelijk persoon aangesteld zien worden; een contactpersoon die niet betrokken 

is bij de zwemsport of de verenging.  

 
‘Ja, misschien wel iemand die jou niet kent…gewoon iemand die niemand van de club 

kent…want ja, die kan je in vertrouwen alles zeggen, want die heeft helemaal geen contact 
er mee en kan het dan ook niet doorvertellen…’ 

(Sporter Zwemvereniging, 2008) 
 

De redenen die genoemd worden om geen vertrouwenspersoon aan te stellen is de 

afwezigheid van incidenten, de beladenheid en wantrouwen die om de aanstelling heen 

hangt en het feit dat men niet zeker weet of het wel de taak van een zwemvereniging is om 

zich met dergelijke zaken bezig te houden.   

 De verwachtte manier van het verder afhandelen van de klacht, verschilt per 

respondent. Sommigen geven aan dat iemand die zich schuldig heeft gemaakt aan 

seksuele intimidatie direct de vereniging moet verlaten, terwijl anderen van mening zijn dat 

er eerst over de sancties gesproken dient te worden. Slechts twee respondenten denken 

dat er binnen hun vereniging mogelijk uitzonderingen voor bepaalde personen gemaakt 

zullen worden wanneer deze grenzen overschrijden. Zij verwachten dat goed presterende 

zwemmers en succesvolle trainers8 waarschijnlijk anders behandeld zullen worden. De 

overige respondenten geven aan dat iedereen gelijk behandeld moet worden en dat dit 

van belang is voor de verantwoording tegenover de leden. 

 Ten slotte zouden niet alle verenigingen een incident kenbaar maken aan andere 

verenigingen. De meerderheid van de respondenten zien dit echter wel als hun plicht. 

                                                 
8 Succesvolle trainers zijn trainers die grote successen met hun  zwemmers behalen. Dit zijn overwegend trainers van pupillen 

die op een hoger niveau actief zwemmen.  
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‘Ja, dat denk ik wel…dat is een stukje collegialiteit naar de andere verenigingen toe en 

ja…zij moeten ook weten dat er iemand verwijderd is…’ 
(Trainer Zwemvereniging, 2008) 

  

Hoe een klacht van seksuele intimidatie daadwerkelijk afgehandeld dient te worden, 

wordt beschreven in het preventiebeleid van het NOC*NSF. In hoeverre men dit beleid 

kent en geïmplementeerd heeft binnen de vereniging wordt in onderstaande paragraaf 

weergegeven. 

 

1.6.1.3 Kennis beleid NOC*NSF en gedragsregels 

Uit de interviews komt naar voren dat het preventiebeleid van het NOC*NSF bij geen 

enkele vereniging bekend is. Zowel bestuurders, trainers, ouders en zwemmers hebben 

nog nooit over dit beleid gehoord. Zij hebben ook verschillende meningen over de inhoud 

van het beleid. Zo geeft een bestuurder aan dat hij verwacht dat het opleggen van sancties 

het uitgangspunt van het beleid is, terwijl een andere bestuurder juist de overtuiging van 

de ernst van de problematiek als uitgangspunt vermoedt. Er wordt vaak aangegeven dat er 

waarschijnlijk een gedragscode of omgangsregels in het beleid verwerkt zijn.  

Ook de gedragsregels van het NOC*NSF zijn niet bij de verenigingen bekend. Twee 

verenigingen beschikken over zelf opgestelde gedragsregels. Deze zijn echter gericht op 

het gedrag van de zwemmers tijdens wedstrijden en trainingen en hebben geen betrekking 

op de omgang tussen trainers en sporters. De zwemmers van deze verenigingen zijn niet 

bekend met de gedragsregels van hun eigen zwemvereniging.  

In het algemeen heeft men een positieve houding tegenover de opname van het beleid 

en de gedragsregels binnen de eigen vereniging. Een aantal respondenten geven aan dat 

implementatie van het beleid en de regels wel enigszins wantrouwen kan kweken bij de 

leden. Alle respondenten zouden eerst het beleid willen inzien en het bespreken in het 

bestuur alvorens het op te nemen binnen de vereniging. Een bestuurder is van mening dat 

het van belang is dat opname van een dergelijk beleid moet aansluiten bij de cultuur van 

de vereniging. 

 
‘Het moeten passen binnen onze cultuur meer…de cultuur is bij ons belangrijker dan het 

beleid…als je een officieel stuk wilt opnemen en afspraken voor conformiteit en afspraken 
die in overeenstemming zijn met de landelijke cultuur, dan moet je dat wel afwegen…er 

zijn meerdere wegen die naar Rome leiden…en wat voor een zin heeft het als je een 
prima stuk hebt staan en heel gecertificeerd, terwijl onze kinderen absoluut geen veilig 

gevoel hebben?’ 
(Bestuurder Zwemvereniging, 2008) 

 

1.6.1.4 Bewustzijn Problematiek Seksuele Intimidatie  

Ondanks dat de respondenten het preventiebeleid van het NOC*NSF niet kennen, heeft 

men wel voldoende kennis over de problematiek rondom seksuele intimidatie en misbruik 

in de sport. Van de ondervraagde sporters kan iedereen, op een zwemster na, een goede 

uitleg geven over het begrip seksuele intimidatie.  
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‘Als iemand aan je gaat zitten terwijl je dat helemaal niet wilt zeg maar…’ 

(Sporter Zwemvereniging, 2008) 
 

De volwassen respondenten verwachten dat vooral de vrouwelijke pubers het meest 

kwetsbaar zijn voor seksuele intimidatie in de sport en dat niet alle leden zullen weten wat 

deze problematiek inhoudt. Men vermoedt dat kinderen vanaf ongeveer tien jaar kennis 

hebben over deze problematiek.  

 
‘Ik denk tot onder de twaalf jaar…ja, ze kunnen het wel zeggen of horen, maar dan weten 
ze misschien niet wat het is en er zijn natuurlijk wel uitzonderingen, maar ik denk dat de 

meesten het niet weten…’ 
(Bestuurder Zwemvereniging, 2008) 

 
Kennis over seksuele intimidatie en misbruik binnen de sport vinden de respondenten in 

het algemeen noodzakelijk. Zij zouden het dan ook een goede zaak vinden als de leden 

binnen hun vereniging weten wat seksuele intimidatie is.   

 
‘Ja, ze zouden moeten weten dat een ander niet aan je moet komen!’ 

(Trainer Zwemvereniging, 2008) 
 

Bijna alle participanten vinden het echter niet de taak van de zwemvereniging om hier 

voorlichting over te geven. Slechts één van de respondenten, een trainer, vindt dat de 

zwemvereniging een rol kan spelen bij de voorlichting over seksuele intimidatie in de 

zwemsport. Middels beleid en een vertrouwenspersoon kan de vereniging het bewustzijn 

bevorderen. De overige respondenten vinden het niet de taak van een zwemvereniging om 

zich hier mee bezig te houden. Zij zien dit als de taak van de ouders en/of van het 

onderwijs. Een voornaamste reden om als vereniging zijnde geen voorlichting te geven, is 

de weerstand en wantrouwen die het binnen een vereniging teweeg kan brengen. 

 
‘Ik vind niet dat de vereniging de taak van de ouders over moet gaan nemen…’ 

(Bestuurder Zwemvereniging, 2008) 
 

‘Ik denk wel dat het een taak van de ouders is, want als je het in de vereniging doet dan 
breng je zoveel wantrouwen binnen een vereniging…’ 

(Ouder Zwemvereniging, 2008) 
 

Ook de meningen over het wel al dan niet invoeren van een verklaring omtrent gedrag 

zijn verdeeld. De respondenten die het een zinnig initiatief vinden, zijn van mening dat je 

op die manier zeker weet dat je goed kader hebt en dat je verantwoording tegenover 

ouders af kan leggen. Er zijn echter ook een aantal respondenten die er duidelijk bezwaar 

tegen hebben om dit preventiemiddel in te voeren. 

 
‘Het zijn vaak van die juridischachtige dingen en het is hetzelfde als met terrorisme, als je 

er maar flink wat hekken om heen zet, dan ben je opeens veilig…je geeft dat veilige 
gevoel of je hebt een paar waarborgen gemaakt, zodat je niet aansprakelijk bent…ik denk 

dat al die andere dingen veel belangrijker zijn…zoals heb je een open cultuur, kun je 
dingen kwijt, heb je mensen rondlopen waarvan je zeker weet dat die daar horen, 

laagdrempelig zijn…ja, dat is zeker een formeel iets, dan moet je naar de gemeente…hoe 
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kan je veiligheid daarmee waarborgen? Ik zie daar nogal wat praktische bezwaren 
tegen…’ 

(Bestuurder Zwemvereniging, 2008) 
 

‘Maar ik vind het zelf nogal wat hoor, want je komt hier als vrijwilliger aan het bad staan en 
ja, ze vragen je of je wilt komen helpen en dan zou je een verklaring van gedrag af moeten 
geven en ja, je bent wel een vrijwilliger…vrijwilliger doe je voor je liefhebberij en als er dan 

zo’n barrière wordt opgeworpen…’ 
(Bestuurder Zwemvereniging, 2008) 

 
Weerstand tegen invoering van een verklaring omtrent gedrag komt dus voort uit de 

angst om vrijwilligers te verliezen en omdat men van mening is dat invoering van de 

verklaring seksuele intimidatie en misbruik niet tegen kan gaan. Ook het feit of men de 

trainers wel of niet moet screenen voordat zij training mogen geven, levert nogal wat 

verschillende antwoorden op. De helft van de respondenten vindt dat dit niet gedaan mag 

worden, omdat het ten koste gaat van de privacy van de vrijwilligers, terwijl de andere helft 

hier geen bezwaar tegen zou hebben.  

 
‘Dan zou je niemand meer binnenkrijgen…stukje privacy duik je in…dat je bij werkgevers 

moet gaan praten…dat vind ik maar een tricky verhaal hoor…’ 
(Trainer Zwemvereniging, 2008) 

  
 Hoewel het geven van voorlichting, de invoering van een verklaring omtrent gedrag en 

het screenen van trainers weerstand bij een groot deel van de respondenten oproept, is er 

geen sprake van een negatieve houding ten opzichte van de implementatie van het beleid. 

De verenigingen geven wel aan dat ze het eerst willen inzien alvorens het op te nemen 

binnen hun zwemvereniging. 

 
 
1.6.2 Externe Factoren 
Naast de aandacht voor interne factoren binnen de zwemvereniging, kan de kans op 

seksuele intimidatie en misbruik tevens verkleind worden door zich meer te richten op de 

externe factoren. Dit zijn onder andere de betrokkenheid van de ouders, de alertheid van 

de trainers, de omgang met nieuwe leden en de veiligheid van de zwemaccommodatie.  

 
1.6.2.1 Betrokkenheid ouders 

De betrokkenheid van de ouders kan een preventieve werking hebben voor het voorkomen 

van seksuele intimidatie. Deze betrokkenheid is uit te splitsen in betrokkenheid bij 

nevenactiviteiten en betrokkenheid bij de trainingen en zwemwedstrijden van hun kind.   

Bij twee verenigingen vindt men dat de betrokkenheid van de ouders voldoende is, 

zeker op gebied van nevenactiviteiten. De verenigingen geven aan ook afhankelijk te zijn 

van de ouders, in de zin dat deze zich ook in moeten zetten om de zwemprestaties van 

hun kind te verbeteren.  

 
‘Ouders helpen er grotendeels aan mee. Die moeten hun kind ook steunen op school en 

ja, die moeten vervoer regelen en ja, voeding en ja…ik kan wel tegen een kind zeggen dat 
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het op tijd moet gaan slapen, maar zo’n kind luistert dan niet, daar heb je echt wel de 
ouders voor nodig…’ 

(Trainer Zwemvereniging, 2008) 
 

Bij een andere vereniging is er sprake van verscheidene meningen over de 

betrokkenheid van de ouders. De trainers en bestuurder geven aan dat deze eigenlijk te 

veel is, terwijl de geïnterviewde ouder vindt dat de ouders te weinig bij beslissingen 

betrokken worden.  

 
Interviewster: ‘Vind jij dat ouders genoeg betrokken zijn bij de club?’ 

Ouder: ‘Dat wat minder, het zou veel meer kunnen...wat meer overleggen…er zijn laatst 
twee dingen gebeurd en dat niet overlegd en nee, dat was niet goed…het was een beetje 

scheef…beetje jammer…’ 
(Ouder Zwemvereniging, 2008) 

 
‘Ja, naar mijn idee soms te veel…een heel groot aantal ouders van zeker de goede 

zwemmers is betrokken bij het zwemmen en soms is die betrokkenheid te groot en dan 
probeer ik ze als jury binnen te krijgen, maar dat ze dan niet hun eigen kind klokken…en 
dat lukt dan en dan lopen ze een aantal jaar mee en die lopen het hele land af met die 

kinderen en helemaal leuk en fantastisch en dan worden die kinderen ouder en dan 
hoeven die ouders van hen niet zo nodig mee…terwijl die ouders zo’n wedstrijd bijna als 

hun uitje beschouwen en als hun ding…en dan zijn ze opeens alleen maar ouders…en dat 
merk je wel, dat die ouders van dat claimgedrag vertonen…dat is soms wel lastig..als ze 
met een weekend mee gaan en ze het zelf het gezelligste willen hebben, dan heb je een 

probleem…’ 
(Bestuurder Zwemvereniging, 2008) 

 

1.6.2.2 Alertheid trainers  

Alle respondenten denken dat de trainers binnen de zwemvereniging voldoende alert zijn 

op het signaleren van ongewenste gedragingen door zowel sporters als medetrainers. Of 

ze dat ook daadwerkelijk zijn, weet men soms niet zeker. Een bestuurder geeft aan dat de 

ene trainer een beter empatisch gevoel heeft dan de ander.  

 
‘Ja, kijk, je hebt trainers die heel goed in de techniek zijn, je hebt trainers die de sfeer goed 
aanvoelen en een aantal trainers hebben dat dus…een empatisch gevoel…niet allemaal, 

maar een aantal hebben het zeker…je hebt gewoon een aantal mensen die dat kunnen en 
die zijn goud waard om die reden…’ 
(Bestuurder Zwemvereniging, 2008) 

 
Dat men de trainers als voldoende alert beschouwd, is vooral gevoelsmatig.  

 
‘Maar ik heb het gevoel dat als er iets is, dat ze dan wel proberen om die kinderen op hun 

gemakt te stellen als dat nodig is…tenminste…dat lijkt mij normaal!’ 
(Bestuurder Zwemvereniging, 2008) 

 
‘Ja, dat weet ik zeker! Dat zie je, dat stralen ze uit, dat voel je! En ze gaan zeker ook geen 

confrontatie uit de weg als er iets is!’ 
(Bestuurder Zwemvereniging, 2008) 

 

1.6.2.3 Omgang nieuwe leden 

De alertheid van de trainers wordt goed zichtbaar wanneer nieuwe leden zich aandienen 

bij de verenging. Alle respondenten geven aan dat nieuwe leden geen extra aandacht 

krijgen. Men probeert deze leden, op een natuurlijke manier, zich thuis te laten voelen. Er 
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wordt wel door een aantal respondenten opgemerkt dat er wat meer op de nieuwkomers 

gelet wordt. Deze oplettendheid is dan zowel gericht op de mate waarin een nieuwkomer 

zich thuis voelt als op de zwemtechniek en –prestaties.  

 
‘Ja, je moet qua belastingsniveau rekening houden met die groep, want ja, het zijn 

nieuwkomers en we hebben op zo’n moment niet zoveel aandacht voor zo’n kind, maar 
het is niet zo dat ze in de bak komen en dat ze vervolgens niet meer gezien worden…’ 

(Trainer Zwemvereniging, 2008) 

 

1.6.2.4 Veiligheid Sportaccommodatie 

Over de mate van veiligheid van de zwemaccommodatie zijn de meningen verdeeld. Twee 

verenigingen geven aan dat hun sportaccommodatie voldoende veilig is, terwijl een 

vereniging die in hetzelfde bad van een van deze verenigingen traint, van mening is dat 

het zwembad niet voldoende veilig is.  

 
‘Hier in het zwembad, die kleedkamers zijn niet goed! Zo vaak dat meisjes naar ons 

toekomen dat de jongens over de kleedkamers heen kijken en het komt ook wel voor dat 
er wel eens een man in de dameskleedkamer staat en ja…er hangen nu camera’s dus er 
is wel meer controle, maar je hoort het niet vaak van het zwembad zelf, want dat is geen 

goede reclame voor hen…’ 
(Trainer Zwemvereniging, 2008) 

 
Dit staat haaks tegenover de uitspraak van een bestuurder wiens vereniging in 

hetzelfde bad traint. 

 
‘Ja, het zwembad is daar zelf ook wel mee bezig…De directeur van het zwembad heeft 

daar wel een hele scherpe kijk op. We hebben in het zwembad ook een halfjaarlijks 
overleg met alle verenigingen en de directeur en daar komen deze onderwerpen ook aan 

de orde: hoe je met elkaar omgaat, de sfeer en de veiligheid.’ 
(Bestuurder Zwemvereniging, 2008) 

 
Een andere vereniging geeft aan dat hun accommodatie heel veilig is doordat de 

zwemmers zich in een gecontroleerde omgeving bevinden. 

 
‘Je hebt je zwemmers binnen een gecontroleerde omgeving en euh..weg van andere 

mensen die daar niets te zoeken hebben, dus het is heel gecontroleerd…’ 
(Trainer Zwemvereniging, 2008) 

 
Een bestuurder, van de vereniging die van mening is dat de accommodatie niet veilig is, 

vindt dat een zwemaccommodatie juist heel erg open is en dus ongecontroleerd. 

 
‘Er gebeuren hier altijd wel dingen die je niet kan zien…niet binnen onze club, maar ja, het 

is een open zwembad en er loopt hier van alles en nog wat rond…Ik heb wel eens 
gehoord dat er wel eens gewoon vreemd publiek in die grote kleedkamer staat…en 
daarom zeg ik, wat is dan veilig? Want als je zelf op de tribune zit en je zegt tegen je 

dochter van ga maar omkleden…’ 
(Bestuurder Zwemvereniging, 2008) 
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Gesteld kan worden dat de ouders in een hoge mate betrokken worden bij de 

zwemverenigingen. Dat trainers voldoende alert zijn en dat zij oog hebben voor nieuwe 

leden. De mate waarin de sportaccommodatie veilig is, laat soms echter te wensen over.   

1.6.3 Ondermijning Weerstand Sporter 
Om te voorkomen dat de weerstand van de zwemmers ondermijnd wordt, dient er sprake 

te zijn van een gewenste omgang tussen trainers en zwemmers. Hiervoor is het 

noodzakelijk dat de trainers zich bewust zijn van hun machtspositie, dat leden voldoende 

mondig zijn en hun grenzen aan kunnen geven en dat er duidelijke grenzen zijn gesteld 

met betrekking tot aanrakingen en de inmenging in het privé-leven.  

 

1.6.3.1 Gewenste Omgang 

De respondenten geven geen eenduidig antwoord over de gewenste omgang tussen 

trainer en zwemmer. De voornaamste punten die genoemd worden zijn het ervaren van 

plezier door zowel de zwemmer als de trainer, de professionaliteit van de omgang en de 

mate waarin het contact educatief is en respect voor elkaar.  

 

1.6.3.2 Bewustzijn machtspositie 

Op de vraag of de trainers zich bewust zijn van hun machtspositie werd niet altijd even 

positief gereageerd. Het woord ‘machtspositie’ werd door veel respondenten als negatief 

opgevat en zij gebruikten liever het woord ‘verantwoordelijkheid’.  

Er werd op verschillende manieren betekenis gegeven aan dit bewustzijn. Sommige 

respondenten zijn van mening dat de trainers op een juiste manier met hun positie 

omgaan, omdat zij geen misbruik van de situatie maken. 

 
‘Voor zover ik het kan zien, wordt er geen misbruik van gemaakt…’ 

(Bestuurder Zwemvereniging, 2008) 
 

Andere participanten gaven aan dat de machtspositie juist door de trainers gebruikt 

wordt om de zwemmers betere prestaties neer te laten zetten. 

 
‘Ze maken er gebruik van..dat kan door het vergroten door prestaties, maar ook door 
doelen te bereiken. De zwemmers snappen heel goed dat de trainers bepalen wat de 

richting is waar ze naar toe gaan…en dat kan het bestuur ook bepalen, maar het is zeker 
ook zo dat de trainers de zwemmers in een bepaalde richting brengen.’ 

(Bestuurder Zwemvereniging, 2008) 
 

Een aantal respondenten, vooral de trainers, vindt dat het noodzakelijk is dat de trainer 

zich in een machtspositie bevindt, omdat deze anders niet voldoende controle heeft over 

de zwemmers. 

 
‘Ja, maar dat moet ook! Ze moeten de baas zijn, ze moeten op een goede manier omgaan 

met de kinderen, maar ze moeten ook overmacht hebben, want soms is het dat die 
kinderen helemaal niet willen luisteren en dan moet ik er bij komen om te zeggen dat ze 

moeten luisteren en dat de trainer de baas is…’ 
(Trainer Zwemvereniging, 2008) 
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 Trainers moeten dus een balans zien te vinden tussen het hebben van overmacht, het 

uitoefenen van druk, maar daarbij wel rekening houden met de grenzen en mening van de 

sporters.  

 
1.6.3.3 Mondigheid Leden 

Alle respondenten geven aan dat de jeugdige zwemmers op de vereniging voldoende 

mondig zijn. 

 
‘De een praat makkelijker dan de ander, en het ene kind geeft het aan als hij het akkoord 
is met de trainer en de ander niet en dat mag allemaal ook rustig gezegd worden. Als je 

iemand beschouwd als je vriend, dan komen de praatjes sneller, dat is wel zo…’ 
(Trainer Zwemvereniging, 2008) 

 
Bij één van de drie vereniging is een jeugdcommissie aanwezig. De respondenten van 

deze vereniging vinden de jeugdparticipatie voldoende. 

 
‘Ja, meehelpen bij de organiseren van bepaalde dingen hè…ook in de jeugdcommissie 

worden ze dan betrokken bij het organiseren van die activiteiten en dat is wel goed, want 
ja, dat zijn toch de leden van de toekomst…’ 

(Bestuurder Zwemvereniging, 2008) 
 

De andere twee verenigingen hebben geen jeugdcommissie en één van deze 

verenigingen is dan ook ontevreden over de mate van inbreng van de jeugd. Graag 

zouden ze willen dat de jeugd meer de kans krijgt om hun zegje te doen en activiteiten te 

organiseren.  

 
1.6.3.4 Inmenging Privé-leven 

De volwassen respondenten, trainers, bestuurders en ouders, vinden dat de trainer zich 

met het privé-leven van de sporter mag bemoeien, mits deze bemoeienis gerelateerd is 

aan de zwemsport. Wanneer de prestaties van een zwemmer achteruit gaan door privé-

omstandigheden, vinden zij dat de trainer zich in het leven van de sporter mag mengen. 

De geïnterviewde zwemmers hebben geen bezwaar dat een trainer zich in hun privé-leven 

mengt als dit in teken is van de sport. Zij geven hierbij wel aan dat ze liever niet hebben 

dat hun trainer te veel van hen weet en dat deze zich met hun leven bemoeit.  

 
1.6.3.5 Aanrakingen Zwemsport 

Hoewel inmenging in het privé-leven beter vermeden wordt, worden aanrakingen binnen 

de zwemsport door veel respondenten als functioneel beschouwd. Middels aanrakingen 

kan de techniek worden voorgedaan en verbeterd. Aanrakingen vindt men echter niet altijd 

noodzakelijk. 

 
‘Hij mag me wel aanraken om een slag voor te doen enzo, maar hij hoeft me niet op een 

andere manier aan te raken ofzo! Gadverdamme!’ 
(Sporter Zwemvereniging, 2008) 
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De grens tussen functionele en niet-functionele aanrakingen is echter moeilijk te 

bepalen. De respondenten geven aan dat men de sporter namelijk ook om andere 

redenen kan aanraken, bijvoorbeeld om te feliciteren of om te troosten.  

 

‘Per ongeluk raken mensen elkaar wel aan, want ik heb eens een zwemster gehad en die 
was 12 en had een valse start en ze lag toen op kop en er werd slecht afgeblazen en toen 

moest ze meteen opnieuw, maar toen was ze heel erg moe en had ze die wedstrijd 
verpest…ja, die ligt om je schouders heen te janken en ja, sla je dan een arm om d’r heen 
of niet? Er is toen wel een officiële klacht tegen ingediend van een andere vereniging die 
er niets met ons te maken heeft…maar de volgende keer doe ik dat weer…je troost een 

kind!’ 
(Bestuurder Zwemvereniging, 2008) 

 

De bestuurder gaf later aan dat deze aanraking zowel voor hem als voor de zwemster 

heel functioneel was. Men is van mening dat aanrakingen voor zowel degene die iemand 

aanraakt als voor degene die aangeraakt wordt functioneel en prettig moeten zijn.  

 
 
Discussie  
Sportverenigingen kunnen zelf actief bijdragen aan de preventie van de problematiek 

rondom seksuele intimidatie door aandacht te schenken aan ongewenste gedragingen. 

Hiervoor dienen zij een veilige omgeving voor hun sporters de creëren waarbij gebruik kan 

worden gemaakt van het preventiebeleid en de gedragsregels van het NOC*NSF.  

De bevinding op de hoofdvraag van dit onderzoek, in hoeverre verenigingen een veilige 

omgeving voor hun sporters creëren, is dat de zwemverenigingen nauwelijks actie 

ondernemen om de veiligheid te vergroten. Een veilige vereniging houdt in dat er een lage 

tolerantie is ten opzichte van discriminatie en seksueel overschrijdend gedrag, dat er 

sprake is van openheid over zaken als seksuele intimidatie, waar voldoende toezicht 

gehouden wordt en waarbij er naar elkaar geluisterd wordt (Brackenridge, 2001; Messner 

en Stevens, 2002; Moget, 2003). In het algemeen wordt de sociale veiligheid van 

sportverenigingen weinig in twijfel getrokken. Wellicht kan deze geringe aandacht 

voortkomen uit het gebrek aan kennis over dit onderwerp. Sportverenigingen gaan er vaak 

vanuit dat zij veilig zijn. Hun kader bestaat bijna altijd uit vrijwilligers die op non-profit basis 

werkzaam zijn en die als surrogaat familie optreden. De data wijst uit dat de verenigingen 

er van overtuigd zijn dat zij een goed kader hebben van bestuurders, trainers en 

vrijwilligers, waardoor er voldoende toezicht is. Uit het onderzoek van Malkin et al. (2000) 

komt naar voren dat er vaak sprake is van ‘selectieve ontkenning’ ten aanzien van zaken 

rondom uitbuiting en andere onveilige zaken. Deze onderkenning van de problematiek 

rondom sociale onveiligheid zorgt er echter juist voor dat er onveilige situaties kunnen 

ontstaan, omdat men er minder alert op is. Uit de interviews blijkt dat de verenigingen 

vermoeden dat seksuele intimidatie wel in de sport voor kan komen, maar niet binnen hun 

vereniging. Alle participanten beschouwen hun zwemvereniging als een veilige vereniging 
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die voldoende open is. Zij hebben nog nooit een incident meegemaakt en verwachten ook 

niet dat dit ooit plaats zal vinden. Er is bij deze verenigingen dus sprake van enige mate 

van selectieve ontkenning ten aanzien van de problematiek rondom seksuele intimidatie 

en misbruik, waardoor de overwinning van interne factoren bevorderd wordt. Ook de 

externe factoren zullen eerder onderdrukt worden als men minder alert is op onveilige 

situaties. Zo blijkt uit de interviews dat de zwemaccommodaties niet altijd veilig zijn, omdat 

het openbare aangelegenheden zijn. Middels toezicht door de trainers op de aanwezigheid 

van onbevoegden in de kleedkamers en douches kan de kans op onveilige situaties 

teruggedrongen worden.  

Een ander middel om de veiligheid van zwemverenigingen te bevorderen is de opname 

en actieve uitvoering van het preventiebeleid en de gedragsregels van het NOC*NSF. De 

data wijst echter uit dat het preventiebeleid van het NOC*NSF niet bekend is bij 

zwemverenigingen; men heeft het nog nooit gezien of er over gehoord. Tevens is men niet 

bekend met de gedragsregels die zijn opgesteld om de omgang tussen sporter en trainer 

wenselijk te laten verlopen. Twee verenigingen beschikken over zelfopgestelde 

gedragsregels. Deze zijn echter niet bij alle leden bekend. Men kan zich dan ook afvragen 

of verenigingen de omgangsregels van het NOC*NSF wel actief uit zouden dragen als ze 

besluiten deze te hanteren. Daarnaast staan de verenigingen nogal onverschillig 

tegenover de opname van het beleid en de regels. Zij willen deze eerst inzien en kijken of 

dit bij hun vereniging aansluit en op basis hiervan bepalen of ze het beleid en de regels al 

dan niet opnemen. Het vergroten van de bewustwording over de problematiek en de 

noodzaak van een veilige omgeving is echter het belangrijkste middel in de strijd tegen 

seksueel intimiderend gedrag in de sport. Zolang dit niet bij zwemverenigingen 

bewerkstelligd kan worden, zal de kans op onveilige situaties aan blijven houden.  

De respondenten hebben daarnaast niet allemaal een positieve houding tegenover de 

invoering van een verklaring omtrent gedrag. Een argument dat zij aanvoeren is het 

opwerpen van een barrière voor vrijwilligers om zich in te zetten voor de vereniging. Een 

ander argument is dat men van mening is dat zwemverenigingen niet veiliger kunnen 

worden middels een dergelijke verklaring. De weerstand komt dus voort uit de angst om 

vrijwilligers, die sportverenigingen zo hard nodig hebben, te verliezen en door de opvatting 

dat daders van seksuele intimidatie en misbruik niet tegen worden gehouden door middel 

van een gedragsverklaring. Door de negatieve houding ten opzichte van invoering van de 

verklaring omtrent gedrag en de slechte doorspeling van meldingen wordt de mogelijkheid 

voor seksuele intimidatie en misbruik enkel getrivialiseerd. Hoewel de invoering van een 

verklaring omtrent gedrag de aanwezigheid van ongewenste gedragingen niet kan 

voorkomen, kan het er wel toe leiden dat de alertheid vergroot wordt en men zich meer 

bewust is van het eigen gedrag. Hierdoor zal de kwaliteit van kaderleden toenemen. Deze 

zullen zich bewuster worden van hun eigen gedrag en de bejegening van sporters. Ook de 

sfeer van de vereniging kan, middels aandacht voor deze zaken, opener worden waardoor 

ongewenste zaken bespreekbaar worden (Cense, 1999). Uit de data komt naar voren dat 
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de zwemmers de sportgerelateerde grenzen aangeven, maar men weet niet zeker of zij 

het ook zullen melden wanneer persoonlijke grenzen overschreden worden. Deze melding 

kan vergemakkelijkt worden door het vergroten van de mondigheid van de zwemmers en 

een meer gelijke relatie tussen trainer en sporter. Hierdoor wordt zowel de machtspositie, 

als de kans op seksuele intimidatie en misbruik verkleind (Krauchek en Ranson, 1999; 

Finkelhor, 1984). De trainers binnen de verenigingen zijn zich bewust van hun 

machtspositie en geven aan hier soms juist gebruik van te maken om de zwemprestaties 

te verbeteren.  

Verder zorgt implementatie van het beleid voor de correcte afhandeling van incidenten. 

Het is het van belang dat incidenten van onveilige situaties binnen de sport gemeld 

worden. Naarmate deze meldingen consequenter worden doorgevoerd, kunnen 

ongewenste zaken effectiever worden teruggedrongen (Tiessen-Raaphorst en Breedveld, 

2007). Uit de interviews komt naar voren dat wanneer er binnen de zwemverenigingen een 

incident van seksuele intimidatie of misbruik plaats zou vinden, alle verenigingen dit zelf op 

zouden lossen. Sommige respondenten geven aan dat zij hiervoor waarschijnlijk wel hulp 

van een andere instantie zullen vragen. Het contacteren van de KNZB wordt hierbij slechts 

één keer genoemd. Een klacht van seksuele intimidatie bij een zwemvereniging binnen de 

provincie Zeeland, zal dus waarschijnlijk niet gemeld worden aan de KNZB en het 

NOC*NSF. Dit geeft een mogelijke verklaring waarom meldingen uit deze regio uitblijven; 

men lost een incident zelf op en wanneer men hulp zoekt bij derden, is dit niet bij de eigen 

sportbond. Door deze slechte doorspeling van belangrijke informatie kunnen 

preventiemiddelen als een zwarte lijst ook niet effectief doorgevoerd worden. De reden 

waarom de verenigingen geen contact met de eigen sportbond opnemen is onduidelijk. 

Waarschijnlijk denkt men niet over deze optie na, omdat men niet verwacht dat een 

sportbond dergelijke zaken afhandelt. Enkele respondenten zijn wel van mening dat zeer 

ernstige incidenten bij de politie aangegeven moeten worden.  

Een andere manier om incidenten van seksuele intimidatie en misbruik binnen de sport 

te voorkomen is het geven van voorlichting. Leden, zowel bestuurders als trainers, ouders 

en sporters, van zwemverenigingen vinden het niet de taak van de vereniging om 

voorlichting te geven over de problematiek rondom seksuele intimidatie en misbruik. Het 

creëren van bewustzijn over dit onderwerp zou volgens hen door ouders en het onderwijs 

gedaan moeten worden. Zij zijn van mening dat voorlichting door de vereniging enkel tot 

wantrouwen zal leiden. Door niet open te staan voor het onderwerp, zal het voor potentiële 

daders minder moeilijk zijn om de interne factoren van een zwemvereniging te overwinnen. 

Wanneer voorlichting binnen en via de vereniging plaatsvindt, leidt dit tot een vergrootte 

bespreekbaarheid van ongewenste seksuele gedragingen en indirect tot een meer open 

zwemvereniging. Door het creëren van bewustzijn buiten de vereniging om, zal er binnen 

de vereniging ook niet openlijk over het onderwerp gesproken worden en is het voor 

sporters lastiger om zich voor te stellen dat dergelijk gedrag ook binnen hun eigen sport 
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kan voorkomen. Voorlichting via de vereniging zal dus waarschijnlijk effectiever zijn om 

seksuele intimidatie en misbruik binnen de sport te voorkomen.   

Hoewel de respondenten in de interviews aangaven dat voorlichting niet de taak van 

een sportvereniging is, leverde de mail, die later naar de respondenten is gestuurd, 

afwijkende antwoorden op. Het meest gegeven antwoord op de vraag, naar de manier 

waarop het NOC*NSF, de zwembond en de zwemverenigingen er voor kunnen zorgen dat 

het preventiebeleid beter bij de zwemverenigingen opgenomen wordt, is het organiseren 

van een voorlichtingscampagne waarbij duidelijk wordt gemaakt dat de sociale veiligheid 

van verenigingen een beduidende rol speelt in de preventie van seksuele intimidatie en 

misbruik in de sport. Daarnaast geven de respondenten aan dat er themabijeenkomsten 

moeten worden gehouden, in samenwerking met de KNZB en het NOC*NSF, op regionaal 

niveau door de Kring Zeeland. De vertrouwenspersoon van de KNZB is van mening dat de 

zwembond via diverse contacten met verenigingen, bijvoorbeeld via accountmanagers, het 

beleid meer onder de aandacht kan brengen. Daarnaast geeft zij aan dat het beleid als 

item in de landelijke overleggen ingebracht moet worden. NOC*NSF zou volgens haar 

voor een betere implementatie kunnen zorgen door het voorlichtingsmateriaal actief uit te 

dragen. Verenigingen zouden de implementatie kunnen bevorderen door een 

vertrouwenspersoon aan te stellen die actief met het beleid aan de slag gaat.  

 
Conclusie en Aanbevelingen 

Gesteld kan worden dat zwemverenigingen onvoldoende bewust zijn van de noodzaak van 

een veilige omgeving en er niet voldoende alert op zijn dat seksuele intimidatie en misbruik 

ook binnen de eigen vereniging plaats kan vinden. Daarnaast komt uit het onderzoek naar 

voren dat het NOC*NSF een preventiebeleid heeft geschreven dat niet bekend is bij de 

doelgroep waar dit voor bedoeld is, namelijk de sporters.  

  Doordat dit onderzoek enkel in de provincie Zeeland is uitgevoerd is niet bekend in 

hoeverre de verenigingen in andere regio’s welbewust zijn van de noodzaak van een 

veilige omgeving, het preventiebeleid en de gedragsregels. Daarnaast richt deze studie 

zich slechts op de zwemsport, waardoor er een vertekend beeld kan ontstaan over de 

mate waarin sportverenigingen zich inzetten voor een veilige omgeving en over de 

bekendheid van het beleid. Nader onderzoek zal uit moeten wijzen of andere 

sportverenigingen zich eveneens onbewust zijn van de noodzaak van een veilige 

omgeving, of het preventiebeleid ook bij andere sportbonden onbekend en onvoldoende 

geïmplementeerd is en of dit onderzoek dus gegeneraliseerd kan worden.  

Om seksuele intimidatie en misbruik binnen de sport te voorkomen dienen een aantal 

maatregelen genomen te worden. Onderstaand volgen een aantal aanbevelingen aan de 

hand van de dimensies van het model van Finkelhor (1984). 

Betreffende de interne factoren van zwemverenigingen, dient de sportomgeving van 

een open cultuur voorzien te worden. Hierdoor wordt er een meer veilige omgeving voor 

de sporters gecreëerd. Belangrijkste punten hierbij zijn een lage tolerantie ten opzichte van 
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discriminatie en seksueel overschrijdend gedrag, openheid over zaken als seksuele 

intimidatie, voldoende toezicht en waarbij er naar elkaar geluisterd wordt. Deze veilige 

omgeving kan deels gecreëerd worden door het inperken van de afhankelijkheidsrelatie en 

machtsongelijkheid binnen de sport, het hanteren van een preventiebeleid en 

gedragsregels en het consequent doorvoeren van meldingen van incidenten (Tiessen-

Raaphorst en Breedveld, 2007). Het creëren van bewustzijn en noodzaak over 

bovenstaande maatregelen kan middels een voorlichtingscampagne georganiseerd door 

het NOC*NSF en de KNZB en door themabijeenkomsten op regionaal niveau. Hierbij dient 

de vereniging een actieve houding in te nemen.  

 Op het gebied van de externe factoren kan de veiligheid van zwemverenigingen 

vergroot worden door onder andere het verminderen van de praktische gelegenheden. 

Hiervoor dient de mate van alertheid vergroot te worden. Zo zouden de zwemverenigingen 

niet alleen alert moeten zijn op de gelegenheden binnen de vereniging om zich 

intimiderend te gedragen, maar ook binnen de sportaccommodatie. Het houden van 

dergelijk toezicht kan in samenwerking met het zwembadpersoneel.   

Ten slotte zorgt meer inzet voor de veiligheid van de vereniging er voor dat de 

weerstand van de sporter minder snel ondermijnd zal worden. Door sporters mondiger te 

maken zullen zij eerder incidenten van seksuele intimidatie en misbruik melden. Ook 

wanneer jongeren meer kennis hebben over seksuele zaken kunnen intimidatie en 

misbruik beter worden tegengegaan. Daders van seksueel misbruik geven aan dat 

kinderen weerbaarder zijn wanneer zij meer voorlichting krijgen over dit probleem. Dit sluit 

aan bij visie van Cense (1997), Conte (1985) en Conte, Wolf en Smith (1989). Door een 

vergrootte kennis over seks en seksueel misbruik zal een kind sneller kunnen herkennen 

wat er gebeurt en wordt het weerbaarder voor het misbruik. Deze kennis en mondigheid 

kan vergroot worden door middel van het preventiebeleid en de gedragsregels. Daarnaast 

zou er binnen de verenigingen meer aandacht besteed kunnen worden aan de 

machtspositie van de trainers. Door bijvoorbeeld in trainersopleidingen voorlichting te 

geven over inter-persoonlijke grenzen en omgangsvormen, worden coaches meer bekend 

met de gevaren van de machtspositie en kunnen zij actief meewerken aan een veilige 

omgeving. Door kennis over de gewenste omgang kan het grooming proces eerder 

herkend en hierop ingegrepen worden (Brackenridge, 2001). Deze kennis kan echter ook 

misbruikt worden door potentiële daders. Het is daarom van belang dat trainers alert zijn 

op elkaars handelingen en dat zij elkaar ook aanspreken wanneer ongewenste 

gedragingen gesignaleerd worden. Door een vergrootte kennis en alertheid wordt indirect 

de kans vergroot dat men meer open staat voor de implementatie van het preventiebeleid, 

waardoor een eerste stap kan worden gezet in het voorkomen van intimidatie en misbruik 

in de sport.  

 

Reflectie 



 
 

 
 
Daisy de Ridder 
Universiteit Utrecht – Master Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken 33 

Tijdens dit onderzoek heb ik maar weinig weerstand ondervonden. Het verkrijgen van 

respondenten verliep soepel doordat ik zelf ook actief ben binnen de zwemwereld. 

Eenmaal zag een jonge zwemmer af van deelname aan het onderzoek, omdat zijn moeder 

geen toestemming gaf. Wegens voldoende andere respondenten, is hier verder geen 

navraag naar gedaan.  

 Over het algemeen werd er positief gereageerd op de vragen tijdens de interviews. De 

respondenten namen een open houding aan, waardoor ik heel vlotte en soms zeer 

interessante gesprekken heb kunnen voeren. Slechts één gesprek is minder goed 

verlopen. Dit was voor mij het bewijs dat seksuele intimidatie en misbruik nog steeds 

taboeonderwerpen zijn waar niet altijd even openlijk over gesproken kan worden.  

 Kijkend naar de resultaten, kan ik stellen dat deze redelijk in overeenstemming zijn met 

mijn verwachtte uitkomsten. Toch had ik wel verwacht, en misschien gehoopt, dat het 

preventiebeleid beter bij verenigingen bekend zou zijn of dat zij actiever hun eigen 

gedragsregels uit zouden dragen. Daarnaast verbaast het me wel dat alle verenigingen 

aangeven dat een incident van seksuele intimidatie of misbruik waarschijnlijk niet binnen 

de vereniging voor zal komen en dat niet alle respondenten aan sociale veiligheid denken 

wanneer zij bevraagd worden over de veiligheid van hun vereniging.  

 Wanneer ik dit onderzoek nogmaals over zou doen, zou ik graag in verschillende regio’s 

interviews afnemen. Ik heb nu wel een goed beeld kunnen vormen over de gesteldheid 

binnen de provincie Zeeland, maar weet niet of dit onderzoek ook te generaliseren is. 

Daarnaast zou ik het onderzoek ook uit willen breiden met het onderzoeken van meerdere 

verenigingen (drie verenigingen is naar mijn inziens te beperkt) en/of kwantitatief 

onderzoek (bijvoorbeeld vragenlijsten bij sporters over gewenst en ongewenst gedrag).  
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Bijlage 
 
 
1. Finkelhor’s Four Preconditions of Sexual Abuse 

  

 
 

 
2. Vragen Interview Zwemverenigingen 

 

Vragen betreffende de Veiligheid: 

 - Beschouwen jullie je vereniging als een veilige vereniging? Waarom wel/niet?  

- Wat doen jullie zoal om jullie vereniging veilig te maken?  

- Denk je dat de leden zich veilig voelen in en rondom de sportaccommodatie? Waarom 

denk je dat...  

- Denk je dat de leden zich veilig voelen binnen de vereniging? Waarom wel/niet?  

- Wie zorgt er binnen de vereniging voor het creëren van een veilige omgeving?  
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- Zijn jullie bekend met het beleid van het NOC*NSF over het creëren van een veilige 

omgeving?  

- Zo ja, wat houdt dit precies in en wat doen jullie hier mee?  

- Zo nee, wat denken jullie dat er in zou kunnen staan? Hoe zouden jullie dit beleid binnen 

jullie vereniging opnemen? Vinden jullie zo'n beleid noodzakelijk? Waarom wel/niet?  

- Is er binnen de vereniging een vertrouwenspersoon aanwezig of is het algemeen bekend 

bij wie men terecht kan met persoonlijke problemen/vragen?  

- Zijn de trainers alert op signalen van sporters dat ze zich veilig of onveilig voelen??  

- Houden jullie je bezig met signalen van pesten/problemen thuis/ problemen tussen 

sporters onderling?  

- Worden er grappen gemaakt over vrouwen? En wat vinden jullie hier van? denkt 

iedereen zo?  

- Worden er grappen gemaakt over allochtonen, homoseksuelen of gehandicapten? Wat 

vinden jullie hier van? denkt iedereen zo?  

- Hoe wordt er met nieuwe leden omgegaan?  

- Worden ouders betrokken bij de activiteiten van de zwemvereniging (trainingen, 

wedstrijden, nevenactiviteiten)? En gebeurt dit op eigen initiatief of vanuit de vereniging?  

- Worden wedstrijden en toernooien waarbij men ergens moet overnachten, door leden als 

veilig beschouwd? Hoe zou deze veiligheid vergroot kunnen worden? hoe weet je dat?  

- Worden de trainers eerst gescreend voordat ze les/training mogen geven? Wordt trainers 

om een verklaring van goed gedrag gevraagd of worden referenties bij vorige werkgevers 

gevraagd? Vinden jullie dit noodzakelijk? 

 

Vragen betreffende de kennis over het beleid van NOC*NSF:  

- Kennen jullie het preventiebeleid van NOC*NSF? Zo ja, wat staat er in? Zo nee, waarom 

niet?  

Wanneer men het preventiebeleid kent:  

- Waarom hebben jullie het preventiebeleid van NOC*NSF opgenomen?  

- Hoe hebben jullie dit beleid in handen gekregen?  

- Voor wie hebben jullie het beleid opgenomen?  

- Biedt het beleid voldoende houvast en zijn jullie tevreden over het beleid?  

- Wat zou u willen verbeteren/veranderen aan het beleid?  

- Hebben jullie ooit contact met de bond opgenomen met vragen over dit beleid?  

Wanneer men het preventiebeleid niet kent:  

- Hoe wordt er gehandeld/zou er gehandeld (moeten) worden als er zaken aan het licht 

komen die de omgang in de club onder druk zetten?  

- Hebben jullie preventieregels om incidenten te voorkomen?  

- Zijn jullie bekend met de gedragsregels van het NOC*NSF?  

Wanneer men de gedragsregels kent:  

- Heeft u een exemplaar voor mij?  
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- Tot wie hebben die omgangsregels betrekking?  

- Zijn deze regels schriftelijk vastgelegd of worden deze mondeling gevoerd?  

- Door wie zijn deze regels opgesteld?  

- Was er een aanleiding om deze regels op te stellen?  

- Bent u tevreden over de omgangsregels?  

- Bieden de regels voldoende houvast?  

- Wat zou u willen verbeteren/veranderen aan de regels?  

- Kennen sporters de gedragsregels en voorzieningen voor opvang?  

Wanneer men de gedragsregels niet kent: 

- Waarom zijn er geen gedragsregels binnen jullie vereniging?  

- Heeft de vereniging er wel eens over nagedacht om gedragsregels op te stellen? 

 - Heeft de KNZB jullie vereniging wel eens benaderd ten aanzien van gedragsregels?  

 

Vragen betreffende de risicofactoren:  

- Hoe zouden jullie je vereniging omschrijven? (open-gesloten/ hecht-los zand/ gesloten- 

prestatiegericht???)  

- Is er sprake van jeugdparticipatie binnen de vereniging? Op wat voor manier?  

- Binnen de sport raakt men elkaar vaak aan, wat vinden jullie daar van? En binnen de 

zwemsport? Zijn aanrakingen noodzakelijk?  

- Veel (ongewenste) aanrakingen kunnen een risico vormen voor het ontstaan van 

seksuele intimidatie, wat beschouwen jullie als seksuele intimidatie?  

- Welke groepen zijn volgen jullie het meest kwetsbaar voor seksuele intimidatie?  

- Wordt er binnen de vereniging extra aandacht aan deze groepen besteed?  

- Wat is volgens jullie gewenst gedrag in de omgang tussen sportbegeleiders en sporters? 

Dus: welke gedragingen zijn gewenst en welke ongewenst?  

- Hoe wordt er gehandeld als leden zich gedwongen voelen om iets te doen wat ze 

eigenlijk niet willen?  

- Op wat voor een manier kunnen leden hun ontevredenheid uiten? Hoe wordt hier mee 

omgegaan?  

- Wat doen de trainers als leden zich discriminerend gedragen?  

- Geven sporters grenzen aan in een training?  

- Wordt er door trainers naar hen geluisterd?  

- Hoe zouden de sporters gestimuleerd kunnen worden om hun eigen mening te geven?  

- Zijn trainers zich bewust van hun positie en hun verantwoordelijkheid? Op welke manier 

handelen zij daar naar?  

- In hoeverre voelen de trainers zich betrokken bij sporters en waar trekt men grenzen?  

- Wat wordt als een normale sporter-trainer relatie beschouwd? 

- Zijn er afspraken over het privé-leven van sporters en andere items waar een trainer zich 

wel en niet mee mag bemoeien?  

- Wordt er door de trainers grenzen gesteld aan het contact dat zij met hun pupil hebben?  
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- Zijn er meerdere trainers bij een team of trainingsgroep betrokken?  

- Worden contacten van sporters met andere trainers en pupillen gestimuleerd?  

- Hoe wordt er omgegaan met trainers en coaches die zich niet aan de regels houden?  

- Worden er wel eens uitzonderingen gemaakt voor bepaalde mensen?  

- Worden er daadwerkelijke sancties opgelegd aan trainers en coaches die over de 

schreef gaan?  

 

Vragen betreffende de onwetendheid:  

- Heeft er zich al eens een incident op het gebied van seksuele intimidatie op jullie 

vereniging voorgedaan? Zo ja, wat is er dan precies gebeurd en hoe had dit voorkomen 

kunnen worden? Zo nee, waarom denken jullie dat dit nog nooit gebeurd is?  

- Hoe zou er gehandeld worden als een kind een klacht heeft?  

- Waar moet een kind deze melden?  

- Hoe onderzoeken jullie of een klacht geloofwaardig is?  

- Weten sporters hoever een sportbegeleider of medesporter mag gaan en wat ze niet 

hoeven te tolereren?  

- Begrijpen ze wat seksuele intimidatie is en wat ze in dat geval kunnen doen?  

- Hoe zouden de sporters meer op de hoogte gebracht kunnen worden over de gevaren 

van en omgaan met seksuele intimidatie? 

 
 
  

 


