
18%

18%

2%

40%

Toen en nu wel

Toen niet, nu wel

Toen wel, nu niet

Toen en nu niet

0 10 20 30 40

Foto’s/filmpjes over uzelf tegenkomen

Dreigen om uit het team te zetten

Spullen beschadigen of stelen

Bedreigd met geslagen worden

Bijzondere aandacht krijgen

Kritiek/bedreigd bij niet meedoen

Roddels/leugens over u verspreid

Kritiek op uiterlijk of gewicht

Gepest worden

Genegeerd worden

Beledigd worden

Vernederd worden

Er werd tegen u geschreeuwd

Kritiek op sportieve prestaties

Geplaagd worden

Van alle sporters die emotioneel grensoverschrijdend 
gedrag hebben meegemaakt geeft 40% aan dat zij hun 
meest ingrijpende ervaring(en) niet als 
grensoverschrijdend beschouwen, toen niet én nu niet. 

18 procent geeft aan dat ze die ervaring(en) toen niet, 
maar nu wel als grensoverschrijdend beschouwen. De 
perceptie ten aanzien van het gedrag is hier dus 
veranderd. Andersom komt veel minder vaak voor (2%).
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Ernst van gebeurtenis(sen)

De mate waarin ervaringen wel of geen indruk 
hebben gemaakt (ingrijpend zijn geweest) verschillen 
sterk per gebeurtenis. Zo komen ‘geplaagd worden’ 
en ‘kritiek op sportieve prestaties’ ongeveer even vaak 
voor, maar heeft het krijgen van kritiek (relatief) vaker 
indruk gemaakt dan geplaagd worden. 

‘Geplaagd worden’ en ‘kritiek op sportieve prestaties’ meest 
voorgekomen emotioneel grensoverschrijdende ervaringen 

46%
54%

67,8%

..van alle Nederlanders die als kind 
(<18 jaar) aan georganiseerde sport 
hebben gedaan geeft aan emotioneel 
grensoverschrijdend gedrag in de sport 
te hebben meegemaakt. 

46,3%

..heeft emotioneel grensoverschrijdend 
gedrag in de sport meegemaakt én geeft 
aan dat het gebeurtenissen zijn geweest 
die op hen indruk hebben gemaakt.

48,6 procent van alle Nederlanders die als kind hebben gesport heeft in ieder geval één 
ervaring met grensoverschrijdend gedrag in de sport gehad die indruk heeft achtergelaten. 
Dit kan emotioneel, lichamelijk of seksueel zijn geweest.

Sporters vinden emotioneel meest ingrijpende 
gebeurtenis niet altijd grensoverschrijdend; 
percepties veranderen door de tijd

Bij een derde van de 
sporters was sprake 
van een ‘matige’ tot 
‘ernstige’ vorm van 
emotioneel 
grensoverschrijdend 
gedrag. Dit gaat in 
totaal om meer dan 
de helft van alle 
gebeurtenissen. 

Emotioneel grensoverschrijdend gedrag vaker voorgekomen 
bij jongens en bij sporters op hoger niveau (dan recreatief niveau)
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bij 40% van 
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bij 36% van de 
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sporten door >150 sporters beoefend
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Emotioneel meest ingrijpende gebeurtenis begon vaak in de 
leeftijdscategorie 6-11 jaar; voetbal, hockey, handbal en korfbal 
hadden relatief gezien het vaakst van dit soort gebeurtenissen

33% van het meest ingrijpende emotioneel grensoverschrijdend 
gedrag is gepleegd door één of meerdere mannelijke sporter(s)

Bij 16% ging het om de mannelijke coach/trainer/begeleider en 
bij 12% ging het om meerdere vrouwelijke sporters. 

Sportniveau

%

Prevalentieonderzoek gebaseerd op jeugdervaringen in de georganiseerde sport 
in opdracht van NOC*NSF en het ministerie van VWS

Grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse sport



38%
62%

37%

17%

1%

27%

Toen en nu wel

Toen niet, nu wel

Toen wel, nu niet

Toen en nu niet

De mate waarin ervaringen wel of geen indruk 
hebben gemaakt (ingrijpend zijn geweest) verschillen 
sterk per gebeurtenis. ‘Geduwd worden’ komt veel 
vaker voor dan ‘gedwongen sporten’, alleen heeft 
gedwongen sporten vaker indruk gemaakt (bij de helft) 
dan geduwd worden (bij een kwart van de gevallen).

‘Geduwd worden’ meest voorgekomen lichamelijk grens-
overschrijdende ervaring: één op zes mee te maken gehad

23,7%

..van alle Nederlanders die als kind 
(<18 jaar) aan georganiseerde sport 
hebben gedaan geeft aan lichamelijk 
grensoverschrijdend gedrag in de sport 
te hebben meegemaakt. 

10,4%

..heeft lichamelijk grensoverschrijdend 
gedrag in de sport meegemaakt én geeft 
aan dat het gebeurtenissen zijn geweest 
die op hen indruk hebben gemaakt.

Lichamelijk grensoverschrijdend gedrag vaker voorgekomen 
bij jongens en bij sporters op hoger niveau (nationaal/internationaal)
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Sportniveau

0 4 8 12 16

In elkaar geslagen worden

Met geweld in bedwang gehouden worden

Geslagen worden met een open hand

Geslagen worden met een voorwerp

Neergeslagen / tegen de grond geslagen

Geslagen worden met een vuist

Bij de keel gegrepen worden
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Geduwd worden

%

geen ervaringen 
gehad
76%

mild
10%

matig
1% ernstig

13%

Ernst van gebeurtenis(sen)

In de meeste gevallen 
van lichamelijk 
grensoverschrijdend 
gedag (de helft) ging 
het om een ‘ernstige’ 
vorm ervan. In de 
overige gevallen ging 
het vooral om een 
‘milde’ vorm. 

bij 10% van  de 
voetballers

bij 9% van de 
handballers

bij 8% van de 
basketballers

48,6 procent van alle Nederlanders die als kind hebben gesport heeft in ieder geval één 
ervaring met grensoverschrijdend gedrag in de sport gehad die indruk heeft achtergelaten. 
Dit kan emotioneel, lichamelijk of seksueel zijn geweest.

37% van het meest ingrijpende lichamelijk grensoverschrijdend 
gedrag is gepleegd door één of meerdere mannelijke sporter(s)

Bij 14% ging het om de mannelijke coach/trainer/begeleider, bij 7% ging
het om meerdere vrouwelijke sporters en bij 7% om een vrouwelijke coach.

Van alle sporters die lichamelijk grensoverschrijdend 
gedrag hebben meegemaakt zag 37 procent hun meest 
ingrijpende lichamelijk grensoverschrijdende 
ervaring(en) op het moment dat het plaatsvond als 
grensoverschrijdend gedrag en ziet dit nog steeds zo.

17 procent gaf aan hun meest ingrijpende ervaring(en) 
destijds niet als grensoverschrijdend te beschouwen, 
maar nu wel.  Sporters zien hun ervaringen nu dus vaker 
als grensoverschrijdend gedrag dan toen ze kind waren.

Lichamelijk meest ingrijpende gebeurtenis begon vaak in de 
leeftijdscategorie 6-11 jaar, en kwam relatief gezien het vaakst 
voor bij de sporten voetbal, handbal en basketbal

Meerderheid sporters vindt lichamelijk meest 
ingrijpende gebeurtenis grensoverschrijdend; 
percepties veranderen door de tijd

Prevalentieonderzoek gebaseerd op jeugdervaringen in de georganiseerde sport 
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De mate waarin ervaringen wel of geen indruk 
hebben gemaakt (ingrijpend zijn geweest) verschillen 
sterk per gebeurtenis. ‘Seksistische grappen’ en 
‘nagefloten worden’ komen in totaal het meest voor, 
alleen hebben een ‘seksuele opmerking’ en ‘ongewenste 
of ongemakkelijke aanrakingen’ vaker indruk gemaakt. 

‘Seksistische grappen’ en ‘nagefloten worden’ meest 
voorgekomen seksueel grensoverschrijdende ervaringen 

15,5%

..van alle Nederlanders die als kind 
(<18 jaar) aan georganiseerde sport 
hebben gedaan geeft aan seksueel 
grensoverschrijdend gedrag in de sport 
te hebben meegemaakt. 

7,2%

..heeft seksueel grensoverschrijdend 
gedrag in de sport meegemaakt én geeft 
aan dat het gebeurtenissen zijn geweest 
die op hen indruk hebben gemaakt.

In ongeveer de helft 
van alle gevallen van 
seksueel 
grensoverschrijdend 
gedrag is sprake van 
een ‘ernstige’ vorm.
Bij de andere helft 
ging het om een 
‘milde’ vorm. 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag vaker voorgekomen 
bij meisjes, en vond op alle verschillende sportniveaus plaats 
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Sportniveau
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Seksuele  berichten ontvangen

Gevraagd alleen te zijn met iemand
Tonen porno websites/afbeeldingen

Ongewenste seksuele aanrakingen
Aanrakingen tijdens sportinstructie

Ongelijk behandeld worden
Ongewenste/ongemakkelijke aanrakingen

Begluurd worden
Seksuele opmerkingen over u

Iemand kwam te dicht bij u  staan
Nagefloten worden

Seksistische grappen over u

%

bij 7% van  de 
korfballers

bij 4% van de 
badmintonners

bij 4% van 
de hockeyers

geen ervaringen 
gehad
84%

mild
8%

matig
1%

ernstig
7%

Ernst van gebeurtenis(sen)

48,6 procent van alle Nederlanders die als kind hebben gesport heeft in ieder geval één 
ervaring met grensoverschrijdend gedrag in de sport gehad die indruk heeft achtergelaten. 
Dit kan emotioneel, lichamelijk of seksueel zijn geweest.

33% van het meest ingrijpende seksueel grensoverschrijdend 
gedrag is gepleegd door één of meerdere mannelijke sporter(s)

Bij 25% ging het om de mannelijke coach/trainer/begeleider en 
bij 19% ging het om één of meer ander(e) mannelijk(e) persoon/personen.

Van alle sporters die seksueel grensoverschrijdend 
gedrag hebben meegemaakt geeft 27% aan dat zij hun 
meest ingrijpende emotionele ervaring(en) niet als 
grensoverschrijdend beschouwen, toen niet én nu niet. 
23 procent van de sporters zag hun ervaring(en) toen 
niet als grensoverschrijdend, maar nu wel. Dit is veel 
groter dan het aandeel dat hun ervaring(en) toen wel, 
maar nu niet als grensoverschrijdend ziet (2%). 
Seksueel grensoverschrijdende ervaringen worden nu 
dus vaker zo beschouwd dan als kind. 

Seksueel meest ingrijpende gebeurtenis begon vaak in de 
leeftijdscategorie 12-17 jaar, en kwam relatief gezien het vaakst 
voor bij de sporten korfbal, hockey en badminton

Helft sporters vindt seksueel meest ingrijpende 
gebeurtenis grensoverschrijdend; percepties 
veranderen door de tijd

Prevalentieonderzoek gebaseerd op jeugdervaringen in de georganiseerde sport 
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