Sportkader voelt zich veiliger in de sport dan
daarbuiten
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Scheidsrechters waarderen de sociale veiligheid met een 7,9.
Vorige week stuurde minister Schippers (VWS) de Voortgangsbrief Sport inclusief de monitor van het
beleidsprogramma Naar een veiliger sportklimaat (VSK) naar de kamer. Deze vierde meting (VSK Monitor
2016) constateert dat het aantal afgenomen producten doorgroeide, dat clubs bewuster en actiever zijn
als het gaat om het voorkomen van ongewenst gedrag en dat ook het aantal excessen in het voetbal voor
het vierde jaar op rij verder daalde. Dat zijn cijfermatige opstekers, maar in hoeverre komt VSK
daadwerkelijk op het veld terecht? Met andere woorden: voelt het sportkader zich nu veiliger dan een
jaar geleden?
Het lijkt er inderdaad op dat kaderleden zich veiliger zijn gaan voelen ten opzichte van het vorig seizoen.
Gemiddeld beoordelen sportkaderleden de sociale veiligheid goed met een ruime acht. Bestuurders en
trainers/coaches geven de sociale veiligheid in de sport het rapportcijfer 8,3. Scheidsrechters waarderen de
sociale veiligheid met 7,9. Ruim 1 op de 10 kaderleden (12%) is zich in vergelijking met vorig seizoen veiliger
gaan voelen in de sport (zie figuur). Daarmee is deze groep groter dan de groep die zich tegelijkertijd
onveiliger is gaan voelen (8%). Dat mag opvallend genoemd worden omdat voor dezelfde groep het
veiligheidsgevoel in het dagelijks leven juist (sterk) afnam. Een kwart van de sportkaderleden voelt zich ten
opzichte van het vorig jaar onveiliger in het dagelijks leven. Slechts 7 procent voelde zich veiliger.

Kaderleden voelen zich per saldo dit jaar iets veiliger in de sport en aanzienlijk minder veilig in het dagelijks
leven. Voor het arbitrerend kader geldt deze ontwikkeling in de minste mate, ze rapporteren vaker een
toegenomen gevoel van onveiligheid en minder vaak een veiliger gevoel in de sport. Dit is allesbehalve
verrassend aangezien zij ook al jaren aangeven vaker met ongewenst gedrag (met name verbaal geweld)
geconfronteerd te worden dan de andere kaderleden.
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