
Wat is integriteit en waarom is het belangrijk 
in de sport?

Als ouder wilt u dat uw kind veilig is in de sport, zowel tijdens het sporten als tijdens het trainen.
Wanneer kinderen aan sport deelnemen, moet hun fysieke, psychologische en seksuele integriteit
worden gerespecteerd en hun deelname ten goede komen aan hun gezondheid en welzijn.
Bescherming van de integriteit, zoals wij dit noemen, verwijst naar de bevordering van het welzijn
van kinderen en jongeren en de bescherming tegen alle vormen van geweld. Het doet al het
mogelijke om het risico op schade voor sporters tot een minimum te beperken.

Binnen de sport houdt het waarborgen van integrtiteit in dat degenen die verantwoordelijk zijn voor
kinderen en jongeren pro-actief zijn en maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw kind en
anderen veilig worden gehouden.

Maatregelen om kinderen en jongeren veilig te houden in de sport zijn:
• Ervoor zorgen dat er veilige wervingsprocedures zijn en dat personeel / vrijwilligers goed

worden gecontroleerd wanneer ze worden aangeworven om met kinderen te werken.
• Richtlijnen en praktijknormen voor mensen die in contact komen met kinderen. Dat is deel van

hun verantwoordelijkheid om kinderen veilig te houden.
• Richtlijnen voor het plannen van evenementen of activiteiten met kinderen en het treffen van

maatregelen om het risico op integriteitsproblemen te minimaliseren.

Als ouder heb je een sleutelrol bij het creëren van een veilige en leuke sportomgeving voor je kind. 
Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van:
• De potentiële risico's van sport
• Wat u kunt doen om uw kind veilig te houden in de sport
• Welke normen u van sport mag verwachten
• Tot wie u zich kan  wenden als u zich zorgen maakt.

Als ouder is het contact maken met de club van uw kind en het stellen van relevante vragen over hun 
beleid en procedures een belangrijke eerste stap bij het kiezen van een club voor uw kind.


