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Wat is seksuele intimidatie?

Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel 
gedrag of seksuele toenadering, in verbale, 
non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of 
onopzettelijk, die door de persoon die het 
ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt 
ervaren.



Let op:
Elke vorm van seksueel gedrag die iemand als 
ongewenst of gedwongen ervaart, is seksuele 
intimidatie. Het gaat er dus niet om hoe iemand 
het bedoelt, maar om hoe de ander het ervaart. 



Hoe vaak komt het voor in de sport?

• 80-100 gevallen per jaar (alleen de meldingen)

• Jaarlijks 20 verschillende takken van sport

• Slachtoffers: 70% vrouw, 30% man

• 1/3 van alle meldingen betreft aanranding, 
verkrachting en langdurig seksueel misbruik 
(95% jonger dan 20 jaar, 60% jonger dan 16 
jaar)

• In bijna alle gevallen wordt een mannelijke 
begeleider beschuldigd



Risicofactoren in de schaaksport:

• Verhouding mannen-vrouwen (95%-5%)

• Individuele trainingen

• Verhouding trainer-pupil



Wat doen we vanuit de sport?

• Preventie door voorlichting
• Gedragsregels voor begeleiders en sporters
• Tuchtrechtspraak:
- Klachtenreglement
- Klachtencommissie
• Hulplijn De hulplijn is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en 

op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

• Vertrouwenspersonen NOC*NSF
• Vertrouwenscontactpersoon KNSB
• Landelijk registratiesysteem voor plegers



Gedragsregels
1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt (om te 

bewegen).

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid 
aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde 
doel.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de 
sporter.

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn 
onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze 
aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal 
zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de 
sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van 
seksuele intimidatie.

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling 
tegenprestaties te vragen.

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels door iedereen die betrokken is bij de sporter worden 
nageleefd.

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de 
begeleider in de geest hiervan te handelen.



Een veilige sportomgeving



Seksueel Misbruik

Seksueel misbruik omvat alle fysiek seksuele handelingen en 
seksuele relaties tussen een begeleider en een jeugdige sporter 
tot 16 jaar en/of het misbruik van iemand van zijn of haar 
functionele relatie tot een sporter of werker in de sport om een 
seksuele relatie aan te gaan. 

Seksueel Misbruik:

- Onder 16 jaar

- Machtsverhouding: trainer-pupil

Nederlandse wetgeving meldplicht





Klacht Seksuele Intimidatie
Vertrouwenscontactpersoon
- Eerste opvang bij een klacht (doorverwijzen vertrouwenspersoon, begeleiden proces tuchtrecht)
- Preventie en beleid

Vertrouwenspersoon
- Luisteren naar verhaal
- Zoeken naar oplossingen
- Hulp bieden bij indienen klacht (politie of sport)
- Vertrouwelijk
- Gratis, NOC*NSF hulplijn (0900 - 2025590, € 0,10 per minuut)

Klachtenreglement
Zie KNSB Handboek op www.schaakbond.nl (http://www.schaakbond.nl/knsb/handboek/knsb-commissies-en-hun-
reglementen/Klachtenreglement%20Seksuele%20Intimidatie.pdf)

Klachtencommissie
Door de Algemene Vergadering van de KNSB ingesteld. De commissie onderzoekt de klacht en verklaart of de klacht als 
gegrond moet worden beschouwd. Zij adviseert het KNSB bestuur over de te nemen sanctie.

http://www.schaakbond.nl/
http://www.schaakbond.nl/knsb/handboek/knsb-commissies-en-hun-reglementen/Klachtenreglement%20Seksuele%20Intimidatie.pdf


Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

50.000 VOG’s komen gratis beschikbaar voor 
vrijwilligers in de sport die werken met 
minderjarigen vanuit Ministerie van Veiligheid 
en Justitie



Websites

KNSB Handboek, en dan E8 Seksuele Intimidatie
http://www.schaakbond.nl/knsb/handboek/knsb-commissies-en-hun-
reglementen/Seksuele%20Intimidatie%20-Klachtenreglement%20en%20Klachtencommissie.pdf

NOC*NSF
http://nocnsf.nl/nocnsf.nl/olympische-droom/sport-en-maatschappij/seksuele-
intimidatie/seksuele-intimidatie

Vereniging Nederlandse Organisaties 
Vrijwilligerswerk
http://www.nov.nl/124361/def/

http://www.schaakbond.nl/knsb/handboek/knsb-commissies-en-hun-reglementen/Seksuele%20Intimidatie%20-Klachtenreglement%20en%20Klachtencommissie.pdf
http://nocnsf.nl/nocnsf.nl/olympische-droom/sport-en-maatschappij/seksuele-intimidatie/seksuele-intimidatie
http://www.nov.nl/124361/def/


Folders van NOC*NSF

Vragen?


