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Grenzen aan gedrag

Anny van Huet
14 oktober 2013

Themabijeenkomsten

VV Angerlo Vooruit
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… in 3 kernwoorden: 

Prestatie

Recreatie

Presentatie

Doel vereniging
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Prestatie

• Het winnen van zoveel mogelijk wedstrijden

• Het overwinnen van jezelf

Recreatie

• Fijn een potje voetballen

• Resultaat is niet het belangrijkst

Presentatie

• Hoe vertegenwoordig jij Angerlo Vooruit?

� hoe presenteer jij jezelf?

� gedrag in en om het veld

� normen en waarden

Doel vereniging
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19:30 uur Opening

19:35 uur Grensoverschrijdend gedrag

o.a. presentatie enquêteresultaten

20:20 uur Pauze

20:30 uur Start discussieronde in groepjes

21:15 uur Plenaire terugkoppeling

21:25 uur Samenvatting

21:30 uur Afsluiting

Programma (interactief) b
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Jouw sportvereniging:

• anticipeert proactief op signalen van 

grensoverschrijdend gedrag binnen de eigen 

gelederen en maakt dit bespreekbaar

• bestrijdt grensoverschrijdend gedrag actief 

conform de geldende club-/gedragsregels

Doel themabijeenkomst
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Voor ALLE sportverenigingen



7

• Toename berichtgeving over grensoverschrijdend 

gedrag

• Verwijzing naar politiek / gemeenten, sportbonden 

en NOC*NSF als oplossers van de problematiek

• Imagoverlies door excessen

• Wet ‘Meldcode’ vanaf juli 2013 in werking 

Algemene aanleiding
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http://youtu.be/VfCZ3slqrNY 2:33 min.

Geweld bij amateurvoetbal

Beelden van Omroep Brabant

Gepubliceerd op 8 april 2012

Massale vechtpartijen, karatetrappen en molestatie van scheidsrechters. 

http://youtu.be/9--Xt6HBiBE

campagne KM

Aanleiding in beeld
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= Antisociaal gedrag

• Gedrag waardoor anderen benadeeld worden, of 

dat regels en normen overtreedt

of

• Regelovertredend en grensoverschrijdend gedrag 

dat niet wordt geaccepteerd door gezin, school of 

de bredere maatschappelijke context 

Grensoverschrijdend gedrag
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Diversiteit maatschappelijke context
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Waarden

• Idealen en motieven die in een samenleving of 

groep als nastrevenswaardig worden beschouwd

• Waarden zijn opvattingen over wat wenselijk is

Normen

……

Waarden & Normen
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Prestatie

• Het winnen van zoveel mogelijk wedstrijden

• Het overwinnen van jezelf

Recreatie

• Fijn een potje voetballen

• Resultaat is niet het belangrijkst

Presentatie

• Hoe vertegenwoordig jij Angerlo Vooruit?

� hoe presenteer jij jezelf?

� gedrag in en om het veld

� normen en waarden

Waarden binnen

Doel vereniging
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Waarden

……

Normen

• Concrete richtlijnen voor het handelen; ze regelen 

het dagelijks sociaal verkeer

• Gedragscode

Waarden & Normen
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Een expliciete beschrijving van waarden en normen voor 

het gedrag binnen een specifieke maatschappelijke 

context, bijv.:

• School

• Vereniging

• Verkeer (weg, trein, bus, etc.)

• Kantoor

Welk gedrag wordt verwacht?

Gedragscode
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Complexiteit samenleving
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Kinderen leren gedrag door na te doen:

• na-apen

• papagaaien

Aangeleerd gedrag levert AANDACHT, zowel positief als 

negatief

http://youtu.be/7d4gmdl3zNQ

Children see, Children do

Gedrag
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• Actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’

• Cursussen

• Protocol aanpak excessen

• Tuchtrecht

www.veiligsportklimaat.nl

Wat is er al in gang gezet?
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Actieplan d.d. 20 maart 2013

TEGEN GEWELD
• Tijdstraf bij (eerste) gele kaart

• Bewijs sportief gedrag / verplichte cursus

• Online publicatie alle tuchtuitspraken

• Inzet extra waarnemers bij risicovolle verenigingen

• Actie tegen (en met) recidiverende verenigingen

VÓÓR SPORTIVITEIT
• Hulplijn noodgevallen + meldpunt wanordelijkheden

• Publiceren gedragsregels

• Invoering spelregelbewijs voor jeugdspelers

• Verbeteren gebruik spelerspas

• Ondertekenen wedstrijdformulier met beide aanvoerders

Tegen geweld, vóór Sportiviteit
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Excessen hebben een voortraject

Aan excessen gaan gebeurtenissen vooraf

Als iemand géén AANDACHT krijgt voor die 

gebeurtenis(sen) kan gedrag ontaarden in exces

Een exces is een SCHREEUW om AANDACHT!!!

Excessen voorkomen
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Maatwerk

• Het maken van de vertaalslag van algemene regels 

naar clubspecifieke regels (eigen identiteit)

• Het communiceren …

• Het implementeren …

• Het borgen van de regels

• Een plan voor de continuering en actualisering van 

de regels en de communicatie daarover

De verenigingen aan zet!
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Ledenaantal: 640

Aantal teams: 29

Samenstelling ledenbestand
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Leden die een opvoedkundige rol / verantwoordelijkheid 

hebben binnen de sportvereniging

• Bestuur

• Trainers, Coaches, Begeleiders

• Scheidsrechters en Officials

• Ondersteunende functionarissen

Wie binnen de vereniging?
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VV Angerlo Vooruit

• Bestuur 7  = 6%

• Trainers, Coaches, Begeleiders 86  =  70%

• Scheidsrechters, Officials 20  =  16%

• Ondersteunende functionarissen 10  =    8%

__________

123  = 100%

Samenstelling kader
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Verstuurt: 82

Respons: 37 – 2 = 35 = 43%

Enquête
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Enquêteresultaten
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.

Kaderleden
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Kadersamenstelling

N.B.: 6 functionarissen vervullen dubbele rol
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Respondenten

Respons: 71%                   23%                     25%      100%
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Leeftijdscategorieën
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Leeftijdscategorieën
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Geslacht

95%            5%
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Plezier rolinvulling
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Bestuur 8,8
0  - 0 – 20 – 20 - 60

Trainer, Coach, Begeleider 8,6
0 – 10 – 5 – 33 - 52

Scheidsrechter, Official 8
0 - 0 – 20 – 60 - 20

Ondersteunende functionaris 8,4
0 – 0 – 23 – 31 - 46

weinig – matig – neutraal – voldoende - veel

Rapportcijfer voor plezier



34

Grensoverschrijdend gedrag (GOG)
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Laagste score: schelden 2,91

dreigen met woorden 2,91

intimiderende houding 2,91

Hoogste score: slaan 3,54

spugen 3,51

schoppen 3,51

discriminatie 3,49

seksuele intimidatie 3,46

niet – soms – vaak – altijd 

GOG Algemeen oordeel
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Aanvullingen:

• Geen respect hebben voor een ander

• Relateren aan het zijn van homo

• Ik mis situationele voorbeelden. Alles gevraagd in 

context algemeen. helaas zo zit het niet in elkaar

• Opjuinen van publiek

• Uitlachen

• Schreeuwen tegen scheidsrechter

GOG Algemeen oordeel
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Confrontatie GOG versus rol

N.B.: 49% ondervraagden is ook speler
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GOG op/om het eigen sportterrein
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Welke groepen…?
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Welke groepen…?
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http://youtu.be/HmOIxh7qZdc 1:47 min.

(SIRE) Campagne tegen schreeuwende ouders. 

Fragment uit RTL-journaal. O.a. SIRE-spotje en cabaretiers aan het woord.

Geupload op 10 september 2011

Langs de lijn

http://youtu.be/8ncEpSrb0u4 0:45 min.

Campagne sportiviteit en respect: Hoe vaak piep jij?

Gepubliceerd op 19 november 2012

Samen met de verenigingen werkt de KNVB aan het thema sportiviteit en respect.

De bond wil ongewenst gedrag bespreekbaar maken en positief veranderen.

Welke groep vertoond vooral GOG
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Scoort relatief hoog:

• Schelden 2,52 - laag

• duwen/trekken 2,39 - midden

• verwijzing naar ziektes 2,03 - midden

Scoort laagst:

• Seksuele intimidatie 1,12 - hoog

N.B.: 4 respondenten scoren ‘incidenteel’

GOG bij eigen vereniging
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Aanvullende antwoorden:

• Geen respect hebben voor de ander

• Houding: beste stuurlui staan aan wal. Veel commentaar 

en zelf geen bijdrage leveren

• Relateren aan homofilie

• Bij een duel in de penis knijpen

• Uitlachen

• Schreeuwen tegen scheidsrechter

• Optreden richting scheidsrechter

• Met name gedrag richting scheidsrechters van spelers

en publiek. Leiders vind ik een groot probleem

GOG bij eigen vereniging
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Slachtoffer   - Dader
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Vermoeden
Slachtoffer   - Dader
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Actie bij vermoedens

Reacties op vraag: 70% bij slachtoffer

78% bij dader
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Actie bij vermoedens

Reacties op vraag: 70% bij slachtoffer

78% bij dader

slachtoffer dader

Geen actie 23% 19%

Wel actie 77% 81%

•Vermoeden weggenomen helft een derde
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Oorzaken GOG
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Scoort relatief hoog:

• Geen / onvoldoende kennis wedstrijdregels 2,61

• Geen / onvoldoende kennis club-/gedragsregels 2,61

• Opgekropte frustraties 2,33

Scoort relatief laag:

• Vernederd voelen 1,7

• Willen onderscheiden 1.94

Oorzaken GOG
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Aanvullend antwoorden:

• Club-/gedragsregels??

• Opvoeding

• Geen goede normen en waarden hebben

• Geen duidelijke regels/afspraken. Geen duidelijk 

beleid m.b.t. ouders/omstanders. Geen 

duidelijkheid in de verwachtingen van de club

• Onmacht om met bepaalde zaken om te gaan. Evt. 

opvoedingsprobleem thuis

Oorzaken GOG
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Ingrijpen bij GOG

39% respondenten grijpt NIET in

61% respondenten grijpt WEL in

� 9% staat er alleen voor
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Resultaat ingrijpen
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Gedragsregels
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Gedragsregels wel/niet
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Kennis over gedragsregels
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Naleving gedragsregels
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… ter bevordering / ondersteuning van een veilig sportklimaat?

Zie vragen

Maatregelen
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Wat zijn de effecten van mobiele telefoons, sociale media en e-mail op GoG?

Hoe kunnen we sociale media op een positieve manier inzetten?

Hoe bereik je ouders die geen lid zijn van de vereniging en die niet het gewenste 

gedrag vertonen?

Welke positieve voorbeelden ken je van het optreden tegen en voorkomen van GoG?

Hoe kunnen we clubscheidsrechters ondersteunen bij GoG?

Is het aantal situaties van GoG de laatste jaren gestegen of gedaald en hoe kom

je tot die conclusie?

Welke tips heb je voor bestuurders die GoG proberen in te dammen?

Vragen
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Wat zijn de effecten van mobiele 

telefoons, sociale media en e-mail op 

GoG?

Vraag 1
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Hoe kunnen we sociale media op een 

positieve manier inzetten?

Vraag 2
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Hoe bereik je ouders die geen lid zijn van 

de vereniging en die niet het gewenste 

gedrag vertonen?

Vraag 3
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Welke positieve voorbeelden ken je van 

het optreden tegen en voorkomen van 

GoG?

Vraag 4
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Hoe kunnen we clubscheidsrechters 

ondersteunen bij GoG?

Vraag 5
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Is het aantal situaties van GoG de laatste 

jaren gestegen of gedaald en hoe kom

je tot die conclusie?

Vraag 6
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Welke tips heb je voor bestuurders die 

GoG proberen in te dammen?

Vraag 7


