Sportveiligheid
Sporten is leuk en het levert prachtige momenten op. Maar soms slaan de mooie emoties die bij sport horen om in
ongewenst en zelfs grensoverschrijdend gedrag. Sporters spelen agressief, ouders langs het veld zijn te fanatiek en
scheidsrechters worden belaagd. Bestuurders durven vervolgens nauwelijks in te grijpen. Hoe zorg je voor een sociale
en veilige sportomgeving? En hoe kan Halt trainers, coaches, bestuurders, jeugdspelers en ouders hierbij ondersteunen?

Interventies
Halt en KNVB
Halt en de KNVB werken samen aan een
veiliger en socialer sportklimaat.
Halt ondersteunt voetbalverenigingen:
•
•
•
•

met verenigingsscans, advies en tips;
met interventies;
bij het signaleren van problematiek
jeugdspelers;
bij het verstevigen van lokale
ketensamenwerking.

Intensieve ondersteuning verenigingen:
verenigingsscan Veiligheid, Sportiviteit
en Respect
Halt kijkt – samen met jeugdspelers, ouders, vrijwilligers, bestuur en externe partners zoals gemeente,
politie en onderwijs - hoe het staat met de veiligheid ,
sportiviteit en respect in en rond een club: wat gaat
goed en wat kan beter? In themabijeenkomsten en op
wedstrijd- en trainings-dagen praten we met elkaar
over voorbeeldgedrag, aanspreekcultuur en agressie.
Zo wordt veiligheid en sportiviteit een gedeelde verantwoordelijkheid.
De resultaten van de scan geven inzicht in de
veiligheidssituatie en -beleving binnen de vereniging.
Aansluitend geeft Halt advies hoe de veiligheid bevorderd
kan worden, met concrete tips voor aanvullende
activiteiten die de vereniging, samen met lokale
partners en Halt, kan inzetten.

Soms moet een specifiek probleem worden aangepakt.
Onderstaande Halt-interventies kunnen dan bijvoorbeeld een oplossing bieden:
• Agressie Regulatie Training (ART)
Halt gaat aan de slag met jongeren die zich grensoverschrijdend en/of agressief gedragen. ART kent individuele
en groepstrainingen.
• Groepsaanpak
Deze interventie richt zich specifiek op groepen.
De aanpak is zeer geschikt voor teams die grensoverschrijdend gedrag vertonen.
• Herstel- en bemiddelingstrajecten
Slachtoffers, daders en soms hun sociale netwerk
(team, coach) worden bij elkaar gebracht. Zij wisselen
gedachten en gevoelens uit over wat er gebeurd is.
Hierdoor krijgen zij vaak meer begrip voor elkaar.
Vervolgens kunnen verontschuldigingen aangeboden
worden en afspraken gemaakt over het herstellen van
de emotionele en/of fysieke schade.

Ondersteuning bij signaleren
van problematiek
Iedere vereniging kent spelers die door allerlei omstandigheden of achterliggende problematiek moeilijk te
handhaven zijn in het elftal of de sfeer negatief beïnvloeden. Peer pressure (sociale druk van leeftijdsgenoten) en
de aanpak van de coach kunnen dit verhelpen. Maar er zijn
soms jongeren waar meer zorg over is. Vaak vallen zij
uiteindelijk buiten de vereniging; ze gaan zelf weg of
worden weggestuurd. Het is belangrijk om dit soort
problemen tijdig te signaleren, zodat de jongere de juiste
hulp en ondersteuning krijgt. Halt biedt instrumenten en
trainingen aan om clubs hierbij te ondersteunen.

Sterke lokale ketensamenwerking
Sportverenigingen staan midden in de maatschappij en
krijgen steeds meer te maken met zaken die de deskundigheid van de vereniging overstijgen: incidenten,
discriminatie, ernstige gedragsproblemen, ongewenst
gedrag, criminaliteit, drugsproblematiek, problemen
in de gezinssituatie. De vrijwilligers hebben de opgave
om antwoord te geven op deze maatschappelijke
vraagstukken. Het lokale netwerk kan oplossingen en
handvatten bieden voor problemen waar de vereniging
mee worstelt.
Halt ondersteunt de KNVB en de clubs bij het samenbrengen van lokale ketenpartners bij incidenten en/of
veiligheidsvraagstukken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
het organiseren van een bijeenkomst met politie,
Openbaar Ministerie, wijkteam en hulpverlening om
ongewenst gedrag op en rond een sportpark tegen
te gaan.
Halt kan ook assisteren bij het structureel borgen van
de samenwerking tussen gemeenten en voetbalclubs.

Drie regionale adviesen ondersteuningspunten
De KNVB (verenigingsadviseurs en procesbegeleiders),
voetbalclubs, gemeenten en andere organisaties kunnen
met vragen en ondersteuningsverzoeken terecht bij Halt.
Vragen kunnen soms snel telefonisch beantwoord worden
of er kan een bespreking of vervolgtraject nodig zijn. Het is
ook mogelijk dat door Halt direct actie wordt ondernomen
of georganiseerd.
De drie regionale ondersteuningspunten zijn:
West I en II | Olga Doesburg
bereikbaar via 06 13 14 07 28 en o.doesburg@halt.nl
Noord en Oost | Ron Beitler
bereikbaar via 06 12 30 12 26 en r.beitler@halt.nl
Zuid I en II | Thijs Bakens
bereikbaar via 06 13 13 27 18 en t.bakens@halt.nl
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Met landelijke vragen kunt U contact opnemen
met programmamanager Rik Quint.
bereikbaar via 06 22 69 85 40 en r.quint@halt.nl

