
 

Utrecht, 3 april 2013 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

 

Miljoenen mensen genieten wekelijks actief of passief van sport. Sport kan jongeren bij elkaar 

brengen en verschillen overbruggen. Jammer genoeg hebben jongeren binnen de sport ook te 

maken met verharding in de samenleving: agressief gedrag, discriminatie en intimidatie. Uit 

onderzoek1 blijkt dat één op de drie jongeren wel eens discriminatie ervaart. 10% van de 

jongeren geeft aan discriminatie te ervaren op de sportvereniging. Bovendien hebben zij, in 

vergelijking met jongerencentra en scholen, bij het sporten twee tot zeven keer vaker te maken 

met vernielingen, bedreigingen en fysiek geweld. 

 

Veel sportverenigingen zetten zich reeds in voor het stimuleren van respectvol gedrag. Art.1 

Midden Nederland, het antidiscriminatiebureau in de provincie Utrecht, levert hier graag een 

aanvulling op. Om discriminatie en agressiviteit aan te pakken, is het cruciaal om heldere 

gedragsregels te hebben. Tijdens ons vooronderzoek viel ons op dat er wel gedragscodes 

bestaan binnen sportverenigingen, maar dat deze vaak onvoldoende zichtbaar en concreet zijn.  

Daarom hebben we het begrip ‘respectvol gedrag’ meer inhoud en handvatten gegeven middels 

concrete en praktische regels. Deze zijn vormgegeven als A4-poster die u gratis kunt 

downloaden, printen en ophangen in uw gebouw. Tevens kunt u deze gebruiken om het 

gesprek met jongeren aan te gaan over gewenst en ongewenst gedrag bij het sporten. 

 

Indien u ondersteuning of advies kunt gebruiken in het omgaan met agressie, discriminatie en 

intimidatie, kunt u contact opnemen met medewerkers van Art.1 Midden Nederland. Ook helpt 

Art.1 Midden Nederland u graag bij de ontwikkeling en implementatie van gedragsregelingen. 

Op onze website, www.art1middennederland.nl, kunt u vanaf 5 april a.s. een model 

gedragscodes en model klachtenregeling downloaden en naar uw wensen aanpassen.  

Omdat wij een wettelijke basisvoorziening zijn voor alle burgers in de provincie Utrecht, kunt u 

kosteloos bij ons terecht voor advies en ondersteuning. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mieke Janssen 

Directeur Art.1 Midden Nederland 
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