
Hoe kan ik mijn kind veilig houden in de sport?
Je kunt navragen welk beleid de club heeft en met anderen praten over de cultuur in de club. Maar het 
belangrijkste dat u kunt doen, is gewoon met uw kind praten om ervoor te zorgen dat ze gelukkig zijn en 
genieten van hun sport. U moet ook de tijd nemen om belangrijke, veilige berichten aan kinderen te 
geven, zoals:
• Je lichaam is privé voor jou
• Je hebt het recht je veilig te voelen
• Nee betekent nee
• Praat met een vertrouwde volwassene als u zich zorgen maakt
Voor jongere kinderen, raadpleegt u de NSPCC PANTS-bronnen (engelstalig) bij de links verderop. 
Het is ook belangrijk om plotselinge veranderingen in het gedrag van je kind op te merken, en je 
comfortabel te voelen bij het stellen van open vragen.

Cultuur binnen de club

Het is van cruciaal belang dat u en uw kind het gevoel hebben dat de vrijwilligers en coaches in de 
sportvereniging het beste met uw kind voorhebben en het een degelijke en leuke sportervaring willen 
bezorgen. In de jeugdsport moet de nadruk liggen op plezier en het ontwikkelen van vaardigheden, niet 
alleen op het winnen!

Sportclubs moeten de positieve en belangrijke rol die ouders spelen bij het helpen van kinderen om hun 
volledige potentieel te bereiken, erkennen en bevorderen. Dat kunnen ze doen door samen te werken, na 
te denken over de eisen die ouders gesteld worden, en oplossingen proberen aanreiken om die eisen 
beheersbaar te houden. Ouders moeten ook proactief zijn en coaches betrekken bij een positieve dialoog 
over hoe zij de coach en zijn kind kunnen ondersteunen om ervoor te zorgen dat het kind zich ten volle 
kan ontplooien.

Beleid en procedures

U kunt ook helpen om uw kind in de sport te beschermen door te controleren of de club van uw kind over 
de juiste beschermingsprocedures beschikt. U kunt ook controleren of de club van uw kind een actuele 
federatieërkenning of kwaliteitslabel heeft. Als dit het geval is, kan dit worden beschouwd als een bewijs 
dat de club / organisatie een bepaald niveau van veilige praktijken heeft bereikt, zoals beoordeeld door de 
toekennende instantie. Vergeet niet dat een goed gerunde club vragen over hun activiteiten en beleid zal 
verwelkomen. Ze zullen weten dat ze de verantwoordelijkheid hebben om dit soort informatie te geven 
aan iedereen die een kind aan hen toevertrouwd.


