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Inhoud  

Als begeleider in de sport heb je te maken met ongewenst gedrag. Dat kan gebeuren tussen sporters 

onderling of naar jou toe. Het kan ook zijn dat een sporter jouw gedrag als ongewenst ervaart. Maar 

wanneer is er eigenlijk sprake van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag, wanneer en hoe treed je op 

en wat zie je door de vingers? Hoe ga je om met aanraken of social media?  

Met deze vragen gaan we aan de slag in de workshop. Je krijgt inzicht in de gedragsregels van de sport, 

de feiten en fabels over seksuele intimidatie in de sport en wat je kan doen om de sociale veiligheid te 

vergroten. Ook kun je vragen kwijt die je graag beantwoord ziet.  Je leert aan de hand van gedragsregels 

en stellingen over jouw verantwoordelijkheid. Er wordt duidelijk waar grenzen liggen, hoe die te bewaken 

en vroegtijdig potentieel gevaarlijke situaties in te schatten. Daarnaast krijgt je inzicht in welke wegen je 

kunt bewandelen als het mis is. 

 

Over Erika 

Wat ik het liefst doe, is mensen bekrachtigen en bijdragen aan (sociale) veiligheid! Ik 
geloof dat mensen zich optimaal en blijvend ontwikkelen als ze zich veilig voelen. 
Vanuit vertrouwen en veiligheid kom je tot je recht, kun je zijn wie je bent.  
Mijn jarenlange werkervaring ligt op het gebied van trainen, coachen en 
veranderingstrajecten. De waarde van sporten is voor iedereen duidelijk. Het zorgt 
voor een betere gezondheid, meer zelfvertrouwen en het heeft ook een sociale 
meerwaarde hebben, mits er sprake is van een positief en veilig sociaal klimaat. Uit 
onderzoekscijfers blijkt hier het nodige aan te schorten. Ik ondersteun gemeenten, 
besturen van verenigingen, begeleiders met bewustwording en preventie op het 
gebied van Veilig Sporten. Ik ben tevens vertrouwenspersoon bij Centrum Veilige 
Sport Nederland.  

 

 

 


