
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
Aan: Het college van burgemeester en wethouders van Leiden 
Postbus 9100 
2300 PC Leiden 
 
Onderwerp: Advies Veilig en Inclusief Sportklimaat 
 
Geacht College, 
 
Een veilig sportklimaat omvat een geheel van afspraken, richtlijnen en waarden die er samen voor 
zorgen dat leden van de sportclub zich binnen de club op hun gemak voelen en hun mentale en 
fysieke gezondheid niet in het gedrang komt. Dit is een belangrijk onderwerp voor de 
sportverenigingen. Wij onderkennen (op basis van het Mulier Instituut1) de volgende subthema’s:  

1. Seksueel grensoverschrijdend gedrag  
2. Sociale uitsluiting/discriminatie (o.a. racisme en LHBTIQ+ negativiteit)  
3. Pedagogisch sportklimaat  
4. Monitoring sportakkoord: positieve sportcultuur 
5. (Sportief) wedstrijdgedrag  
6. Goed sportbestuur  

 
Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) speelt een belangrijke rol in het creëren van een veilig 
sportklimaat. Dat is voor de LSF en Stichting Topsport Leiden de belangrijkste reden om hier extra 
aandacht aan te geven. 
 
Vooraf 
De Leidse Sport Federatie heeft ten doel de sport in algemene zin in Leiden te bevorderen. In dit 
verband is de LSF het adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Leiden en de behartiger van de algemene belangen van de Leidse sportverenigingen, 
sportkoepels en ongeorganiseerde sporters. 
 
Situatieschets 
De LSF heeft een enquête uitgestuurd naar 120 sportverenigingen. 47 Verenigingen hebben 
geantwoord en wij achten daarmee de resultaten representatief voor de verenigingen in Leiden. De 
antwoorden wijzen uit dat: 
 

 
1 https://www.mulierinstituut.nl/onderzoeksthemas/sportcultuur/ 



1. Bij een aanzienlijk deel (41%) van de verenigingen een veilig sportklimaat niet op de bestuur 
agenda staat. 

 
 
 

2. 61% van de verenigingen een VCP heeft; 
39% van de verenigingen géén VCP heeft. 

 
3. Iets minder dan de helft van de VCP’s heeft behoefte aan een klankboard. 

 
 

4. De helft van de verenigingen die geen VCP heeft, dit ook helemaal niet nodig acht. 



 
 
De LSF trekt de conclusie dat er aandacht nodig is om bij verenigingen zoveel mogelijk een veilig 
sportklimaat te creëren.  
 

Overwegingen 

De LSF en Stichting Topsport Leiden overweegt hierbij als volgt dat: 
1. De vertrouwenscontactpersoon een belangrijk onderdeel is binnen een vereniging voor het 

creëren van een veilig sportklimaat. 
2. De ongebonden sporters niet in deze enquête zijn meegenomen vanwege de natuur van hun 

organisatie.  
3. De gemeente al een netwerk van VCP’s binnen Leiden heeft opgebouwd, waarin VCP’s 

elkaar kunnen helpen. 
4. Bestuurders van verenigingen behoefte hebben aan een externe onafhankelijke 

specialistische blik als het gaat om een veilig sportklimaat. Bestuurders willen graag weten of 
het binnen de vereniging goed is georganiseerd. Het vijfstappenplan dat is ontwikkeld door 
het NOC*NSF is een mooie leidraad: 
https://centrumveiligesport.nl/preventie/tools-en-informatie/high5-stappenplan-tool  

5. Sommige verenigingen te klein zijn of bezwaren hebben tegen een VCP uit eigen geleding. 
6. Een VOG-verklaring voor trainers, zoals is voorgesteld door minister Helder een goede stap 

is, maar dat een veilig sportklimaat ook door de rest van de vereniging gecreëerd moet 
worden en moet worden ondersteund. Als trainer worden aangemerkt, iedereen die een 
groep, een team, of een individu traint. Dat kan een welwillende ouder zijn, maar uiteraard 
ook een betaalde trainer. 

7. In een later stadium ook scouting, cultuur en speeltuinverenigingen kunnen aanhaken bij het 
advies. 

 
Advies 
De LSF en Stichting Topsport Leiden adviseert het College als volgt: 
a) De verenigingen die nog geen VCP hebben aan te moedigen dit alsnog te doen. En te 

onderzoeken of er mogelijkheden zijn om dit via contractvoorwaarden (voor contracten met 
de gemeente) te stimuleren.  

b) Een externe VCP beschikbaar te stellen voor verenigingen die geen VCP uit eigen geleding 
willen of kunnen aanstellen. Deze VCP dient via de verenigingscommunicatie bekend te 
worden gemaakt bij de leden. Een Leidse sport VCP voor alle Leidse sporters.  

c) Een visitatiecommissie (geen keurmerk) in het leven te roepen. Zij kan op verzoek van een 
vereniging een audit uitvoeren waarin de maatregelen van de verenigingen ten aanzien van 
een veilig sportklimaat besproken worden en verbetervoorstellen worden gedaan. Ervaren 
bestuurders en VCP’s kunnen zitting nemen in deze commissie. Ook vanuit het Leids 



Sportakkoord zijn services beschikbaar, waar verenigingen een beroep op kunnen doen. Ook 
zijn er mogelijkheden om verenigingen 1-op 1 te begeleiden om de uiteindelijke doelen te 
realiseren. De LSF en Stichting Topsport Leiden willen helpen bij de opzet en uitvoering van 
een visitatiecommissie. 

 
Dit advies is mede tot stand gekomen met input van: 

- Arthur Haasbroek, Voorzitter Gymsport Leiden  
- Jozef van der Vooren, Adviseur Lokale Sport 
- Caspar Boendemaker, Voorzitter ZVL-1886 
- Rik van der Geest, Breedtesport Coördinator, Team Sport, Gezondheid en Welzijn, 

Gemeente Leiden 
- Martijn Peetsold, Voorzitter Stichting Topsport Leiden 

 
 
Als de behoefte bestaat, zijn wij uiteraard bereid om een mondelinge toelichting te geven 
op onze inspraakreactie. 

 

Vragen? 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met één van de 
volgende bestuursleden: Winand Steggerda (06-51222364) of Alida Olijve (0615629297). 

 

 

Met sportieve groet, 

 

 

Paul Goulmy      Martijn Peetsold 

Voorzitter Leidse Sportfederatie   Voorzitter Stichting Topsport Leiden 

 

 




