Seksuele intimidatie
Sinds vele jaren onderschrijft de KNHS in het kader van goed sportbestuur de in de sportwereld
geldende regels over seksuele intimidatie. Dat beleid wijzigt niet. Nieuw is wel, dat de KNHS de
tuchtrechtspraak rond dit onderwerp heeft ondergebracht bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). De
belangrijkste reden is, dat men bij dit instituut meer deskundigheid en ervaring op dit gebied heeft. Om
deze verandering mogelijk te maken moest de formele regelgeving binnen de KNHS worden
aangepast. Dat had als doel de belangen van de slachtoffers van seksuele intimidatie zo optimaal
mogelijk te behartigen en de daders tuchtrechtelijk te vervolgen op een wijze, die past bij de hoge
maatstaven, die de KNHS als het om de tuchtrechtspraak gaat hanteert.
Om de tuchtrechtspraak onder te brengen bij het ISR waren formele besluiten nodig. De KNHS deelt
daartoe het navolgende mee:








De KNHS heeft waar nodig de Statuten, het Algemeen Reglement, de Begripsbepalingen, het
Tuchtreglement en het Reglement Commissie van Beroep aangepast en is een overeenkomst
met het Instituut Sportrechtspraak (hierna: ISR) aangegaan. Deze zijn goedgekeurd door de
Ledenraad op 10 januari 2013.
De overeenkomst met het ISR omvat de tuchtrechtspraak inzake seksuele intimidatie door de
Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep van het ISR, die op dat moment fungeren als
organen van de KNHS (ingangsdatum: 1 juli 2014).
Tijdens de behandeling van een zaak zal de tuchtprocedure van het ISR worden gevolgd. Dit
betekent, dat het Tuchtreglement seksuele intimidatie van de ISR van toepassing is. Dit
reglement is door het Bestuur van het ISR vastgesteld en geldt als het van toepassing zijnde
KNHS-reglement.
De Tuchtcommissie en Commissie van Beroep van het ISR doen uitspraak in naam van en
ten behoeve van de KNHS.

WAT TE DOEN BIJ SEKSUELE INTIMIDATIE?
Wat te doen bij seksuele intimidatie? Seksuele intimidatie is geen gemakkelijk onderwerp. Belangrijk is
het zeker. De sportbonden, aangesloten bij NOC*NSF, hebben dat vele jaren geleden al onderkend
en er voor gezorgd, dat het onderwerp bespreekbaar werd en er voor de leden een veilige omgeving
ontstond om klachten of vragen over (vermoedens van) seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te
kaarten. Ook binnen de KNHS bestaat die mogelijkheid door contact op te nemen met de
vertrouwenscontactpersoon, die deze functie geheel onafhankelijk en vertrouwelijk uitoefent.
VERTROUWENSCONTACTPERSOON SEKSUELE INTIMIDATIE
Wie met vragen betreffende seksuele intimidatie rond loopt kan binnen de KNHS contact opnemen
met de vertrouwenscontactpersoon seksuele intimidatie, die een luisterend oor biedt, raad geeft en
doorverwijst naar geschikte hulp. Die hulp kan op allerlei manieren plaatsvinden en wordt alleen met
de toestemming van de persoon die klaagt ingezet. Dat gebeurt buiten de KNHS. Het is goed te
weten, dat de vertrouwenscontactpersoon de mensen in het verdere proces niet persoonlijk opvangt
en begeleidt. Wie hulp nodigt heeft mag rekenen op professionele begeleiding, op maat en
bereikbaar. De vertrouwenscontactpersoon heeft ook de taak de KNHS te adviseren bij het nemen
van preventieve maatregelen ter voorkoming van onjuist gedrag. Ook als contact niet leidt tot ‘een
zaak’ kan de verkregen informatie mogelijk daaraan indirect bijdragen.
De vertrouwenscontactpersoon seksuele intimidatie binnen de KNHS is: Hester van der Bij. Zij is
telefonisch bereikbaar via 0577-408235 of per e-mail h.van.der.bij@knhs.nl.

VERTROUWENSPUNT SPORT VAN NOC*NSF
Op 21 mei 2014 is het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF in gebruik genomen. Bij het
Vertrouwenspunt Sport kunnen sporters, begeleiders en anderen terecht met vragen en meldingen
van zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels en die de integriteit van de sporter of de sport
aantasten. Het kan daarbij gaan over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen, seksuele
intimidatie of over ander grensoverschrijdend gedrag.
Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het
Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het
gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied
van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect,
vriendschap en fair play aantasten.
Daarom heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je, ook anoniem,
vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en
normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er
ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk
gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur wordt besproken wat de melder dwars zit en welke
stappen gezet kunnen worden om het aan te pakken.
Als sporter kun je op meerdere manieren in aanraking komen met doping, bijvoorbeeld:








(Vermoedens van) gebruik van dopingmiddelen door sporters;
(Vermoedens van) gebruik van verboden methoden;
Vermoedens van) het maskeren van dopinggebruik;
(Vermoedens van) het faciliteren van dopinggebruik (door coaches/begeleiders, etc.);
(Vermoedens van) het aanzetten tot dopinggebruik;
(Vermoedens van) de handel in dopingmiddelen;
Overige zoals meldingen of tips over “nieuwe” dopingmiddelen of methoden.

Hierover praten is vaak moeilijk. Als je ermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten dat je ergens
terecht kunt voor hulp, ondersteuning, advies of gewoon voor een luisterend oor.
Het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend of op
feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut), per mail via
vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl en via de website www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport

