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Enige weken geleden heeft het NOC*NSF aangekondigd een onafhankelijk onderzoek in te stellen 
naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport in Nederland. Dit mede door de aanhoudende 
berichtgeving over oude en nieuwe zaken van seksueel misbruik in de sport. De sportbonden hebben 
een aantal jaren geleden de handen in één geslagen om in goed overleg het seksueel misbruik in de 
sport aan te pakken. Om alles in goede banen te leiden zijn bijvoorbeeld per bond de statuten hierop 
identiek aangepast. Als directeur van de NBF vind ik het van groot belang dat seksuele intimidatie in 
de sport constructief aangepakt wordt en werk dan ook mee aan het onafhankelijke onderzoek dat 
geleid wordt door Klaas de Vries.  
 
Opzet van het onderzoek 
De onderzoekscommissie wil allereerst een goed beeld krijgen van de omvang en de aard van 
seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Van groot belang voor dit deel van het onderzoek zijn de 
meldingen van personen. Zo kunnen de zwakke plekken in de huidige aanpak blootgelegd worden. 
Dus ook als je in het verleden al melding hebt gemaakt, is het van groot belang voor het onderzoek 
om dit nogmaals aan te geven.  
 
Meldingen 
Zonder meldingen kan er niet worden opgetreden en blijft de kans op herhaling bij de daders groot. 
Voor veel sporters is dit ook de belangrijkste motivatie om melding te maken van seksuele intimidatie 
of misbruik. Ik roep dan ook iedereen op die seksueel misbruik of intimidatie heeft ervaren dat te 
melden bij de Onderzoekscommissie. U kunt dit doen via reactie@simonderzoeksport.nl.  
 
Vragen?                                                                                                                  
Heeft u vragen over dit onderzoek? Of twijfelt u of u melding wilt doen? Neem dan contact op met de 
vertrouwenscontactpersoon van de NBF  i.c. Martine van de Veen. Dit kan per e-mail via 
mvandeveen@sportclusterveenendaal.nl of telefonisch 0318-581308 (directe lijn). Met alle meldingen 
wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan.  
 
Met vriendelijke groet, 

 

Arjan de Vries 
Directeur Sportcluster Veenendaal 

 

 

 

Aan alle NBF leden 
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