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14 februari 2018
ASD20180003
het college van B en W van de Gemeente Oss
Ongevraagd advies aandacht voor seksueel misbruik in de sport.

Geacht college,
Hiermee vraagt de Adviesraad Sociaal Domein speciale aandacht voor “seksueel
misbruik in de sport”. Dit advies komt mede tot stand na goed overleg met de
ambtenaar en het SEC.
In uw jeugdbeleid heeft de veiligheid van het kind terecht hoge prioriteit. Helaas blijkt
uit het Rapport van de Onderzoekscommissie de Vries “Seksuele intimidatie en
misbruik in de sport”, dat aandacht voor dit thema nog een groot taboe is in de
sportwereld. De aanbeveling in het rapport luidt;
“Het is dringend noodzakelijk om seksuele intimidatie en misbruik in de sport veel
actiever tegen te gaan. De grote discrepantie tussen het aantal gevallen van seksuele
intimidatie en misbruik en het geringe aantal meldingen, en het magere effect
daarvan, vraagt om een breed scala aan verbeteringen.”
Wij vragen daarom uw aandacht voor het bespreekbaar maken van dit thema.
De adviesraad adviseert u daarom;
1) Stimuleer dat sportverenigingen het thema seksueel misbruik, waaronder ook
seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag, bespreekbaar maken en
ondersteun daarbij. Breng bewustwording op gang.
2) Maak gebruik van de aanbevelingen uit het Rapport.
3) Breng bij de verenigingen onder de aandacht dat het “gewoon” zou moeten zijn
om degenen, die werken met kinderen/jongeren of mensen met een
verstandelijke beperking, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te laten
aanvragen. En maak het makkelijk voor ze om dat te doen.
“Sportorganisaties kunnen zich aanmelden voor de Regeling gratis VOG (via
gratisvog.nl). Daarna zijn de VOG’s voor hun vrijwilligers digitaal kosteloos aan te
vragen. Zie voor meer informatie op de website gratisvog.nl of op de website
nocnsf.nl”
4) Maak verenigingen attent op de site www.inveiligehanden.nl
5) Adviseer de verenigingen om een “vertrouwenspersoon” aan te stellen waar
ouders/kinderen hun verhaal kunnen doen over seksuele intimidatie /
grensoverschrijdend gedrag c.q. vermoeden van seksueel misbruik.
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6) Ondersteun de vertrouwenspersonen/besturen in het bespreekbaar maken van
seksueel grensoverschrijdend gedrag in hun vereniging.
7) Zorg dat verenigingen weten wat te doen, wanneer zij een melding krijgen van
(een vermoeden van) seksueel misbruik.
8) Onderzoek de mogelijkheden om de verenigingen te verplichten een
veiligheidsbeleid ten aanzien van seksueel grensoverschrijdend gedrag op te
stellen met daarin meegenomen de vertrouwenspersoon en de VOG’s.
De Adviesraad Sociaal Domein ziet uw antwoord met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Jaap Kool, voorzitter
Adviesraad Sociaal Domein

Ellen Roskes
voorzitter kenniskring Jeugd
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