
VOICES FOR TRUTH AND DIGNITY

WIL JIJ JE VERHAAL KWIJT?

Onderzoek leert dat 17% van de jonge Vlaamse sporters te 
maken krijgt met seksueel grensoverschrijdend gedrag in 
de sport. Dat gaat van vervelende seksuele opmerkingen en 
grapjes van een trainer of medesporter, over ongewenste 
aanrakingen tot aanranding of verkrachting. 

Misschien herken je daar iets van. Misschien heb je het nooit 
eerder verteld, omdat je niet weet aan wie je je verhaal kan 
toevertrouwen. Of misschien vraag je je af of wat je overkomen 
is wel erg genoeg is, of dat men je wel zal begrijpen, als je het 
zelf niet helemaal begrijpt.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in je sportomgeving is 
altijd verkeerd. Je mag je op geen enkele manier onveilig of 
onprettig voelen tijdens het sporten. Het is aan de sportclub 
om ervoor te zorgen dat dit niet kan gebeuren. Er moeten meer 
maatregelen genomen worden om –ook in de sport- seksueel 
grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Wij verzamelen verhalen van getroffenen en garanderen hun 
anonimiteit en respect voor hun privacy. Met de verzamelde 
informatie gaan we aan de slag om preventiemateriaal te 
ontwikkelen. Samen kunnen jij en wij een verschil maken op 
het sportveld en ervoor zorgen dat er in de toekomst meer 
aandacht is voor dit probleem.
 
Wil jij graag je verhaal kwijt over jouw ervaringen met 
seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport? Dan kan je 
geheel vrijblijvend contact opnemen met onderzoekster Tine 
Vertommen (per mail, per telefoon of per SMS – zie hieronder). 
Ken je iemand met zo’n verhaal, dan help je het onderzoek 
verder door deze boodschap te delen. 

SAMENWERKING

Het VOICE project is een samenwerking tussen negen universiteiten, 
vier internationale sportorganisaties en één slachtofferorganisatie. 
Elke universiteit heeft in eigen land een partnerschap met een 
sport- en slachtofferorganisatie. Deze samenwerking zorgt 
ervoor dat op elk moment opvang kan voorzien worden voor de 
deelnemers aan het project, dat er gedegen onderzoek gebeurt 
en dat de ontwikkelde instrumenten van nut zullen zijn in de 
Europese sportwereld.

CONTACT DETAILS 

Universiteit Antwerpen en Thomas More 
Mail:       Tine.Vertommen@uantwerpen.be
Phone:  +32 494 129 545
Website: www.voicesfortruthanddignity.eu
Twitter: @voicessport, #voicesfortruthanddignity
Int. mail:  voice@dshs-koeln.de 
Facebook:  https://www.facebook.com/seksueelgeweldindesport

PROJECTLEIDER

German Sport University / Dr. Bettina Rulofs & Gitta Axmann (DE)

PARTNERS

 » Edge Hill University ⁄ Dr. Mike Hartill (UK)
 » University of Ljubljana ⁄ Prof. Dr. Mojca Doupona Topic (SI)
 » University of Southern Denmark ⁄ Dr. Jan Toftegaard (DK)
 » University of Debrecen ⁄ Dr. Szilvia Perényi (HU)
 » University of Vienna ⁄ Ass.-Prof. Dr. Rosa Diketmüller (AT)
 » University of Antwerp &  

 Thomas More University College ⁄ Tine Vertommen (BE)
 » University of Vic - University Central of Catalunya 

 ⁄ Dr. Montserrat Martin (ES) 

 » The Youth Organisation of European Non-Governmental  
 Sports Organisation / Michael Leyendecker
 » European Gay & Lesbian Sport Federation / Annette Wachter
 » European Paralympic Committee / Saskia Kanfer
 » European University Sports Association / Andrej Pisl
 » NWG-Network / Sheila Taylor

 In België werken de Universiteit Antwerpen en de Thomas   
 More hogeschool voor de uitwerking van het project samen  
 met het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES) en  
 het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (SAW).

»SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND 
GEDRAG IN DE SPORT AANPAKKEN: 
GETROFFENEN AAN HET WOORD«

https://www.uantwerpen.be/en/rg/capri/
http://www.thomasmore.be
http://www.ethischsporten.be
https://www.kennisplein.be/Pages/Steunpunt-Algemeen-Welzijnswerk.aspx


HET PROJECT

Sinds 2014 erkent de Europese Unie dat seksueel grensoverschrijdend 
gedrag in de sport, en meer specifiek ten aanzien van minderjarigen, 
een probleem vormt. Men geeft ook aan dat er nood is aan meer 
onderzoek.

Het VOICE project wil verhalen van mensen die seksueel 
grensoverschrijdend gedrag in de sport meemaakten onder de 
aandacht brengen. Aan de hand van de levensverhalen van deze 
mensen, in de acht deelnemende Europese landen, wil VOICE nieuwe 
kennis over het onderwerp verzamelen. Op basis van deze informatie 
zullen preventie-initiatieven en educatief materiaal ontwikkeld 
worden voor de sportwereld. Op die manier kan de sportsector zich 
weerbaarder maken tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en 
kan de integriteit van elke sporter gevrijwaard worden. 

Getroffen van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag in de sport 

staan centraal in dit project.

Onder andere de Spaanse ex-olympische turnster Gloria Viseras 
maakt deel uit van de stuurgroep van dit project. Gloria praat vele 
jaren later vrijuit over het seksueel misbruik door haar coach. Ook 
andere sporters treden haar bij, zoals de Ierse zwemster Karen 
Leach en de Duitse voetballer Ralf Zitzmann. Hun ervaringen zullen 
sportorganisaties helpen om het probleem beter te begrijpen en op 
die manier het preventiebeleid te verbeteren. 

BELANGRIJKSTE ACTIES VAN DIT PROJECT

» het uitvoeren van een Europees vergelijkend onderzoek naar  
 mensen die seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport  
 meemaakten en een analyse van het huidige preventiebeleid  
 in elk van de 8 deelnemende landen;

» het organiseren van 8 nationale erkenningsfora met   
 stakeholders uit de sportwereld en uit de hulpverlening;

» het organiseren van een Europese workshop om: een netwerk  
 uit te bouwen, goede praktijken uit te wisselen, ideeën te   
 verzamelen voor de ontwikkeling van educatief materiaal; 

» het ontwikkelen van evidence-based educatief materiaal ter  
 preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de   
 Europese sportwereld.

ERKENNINGSFORUM

In de deelnemende landen wordt een erkenningsforum 
georganiseerd, waarbij de getroffenen van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag in de sport centraal staan. Via het 
forum krijgen zij de kans om hun verhaal te doen. Zo kan er 
een dialoog ontstaan tussen getroffenen, sportorganisaties en 
hulpverleners.

In Vlaanderen staat het erkenningsforum gepland voor september 
2017. De bijeenkomst zal plaatsvinden aan de Thomas More 
hogeschool in Antwerpen.

PARTNERS

»VOICE   

LAAT JE STEM HOREN EN 

WERK MEE AAN VERANDERING

“Het heeft echt zin 
om te vertellen wat 

er gebeurd is.” 
Ralf Zitzmann

“Jouw verhaal is heel 
belangrijk. Jouw stem 
kan andere sporters 

helpen.”Gloria Viseras 

“Je hebt het recht om de waarheid 
te vertellen. Jouw stem, jouw leven, 
jouw waarheid. Laat niemand dit van 
je afpakken. Jij hebt niets verkeerd 
gedaan. Vind je kracht door je stem 

te laten horen.” ” Karen Leach

http://www.thomasmore.be/antwerpen-sanderus
http://www.thomasmore.be/antwerpen-sanderus

