
 

 
 
 
De NADB heeft met afschuw het nieuwsartikel gelezen wat is gepubliceerd in onder andere het 
Noordhollands dagblad op 3 juli 2021 en betreurt het zeer dat ernstig grensoverschrijdend gedrag 
ook in de danswereld voor komt.  
 
Iedere keer weer zijn wij getroffen door het immense leed dat slachtoffers van seksueel misbruik 
wordt aangedaan. Het is voor de slachtoffers bijzonder ingrijpend, in veel gevallen gaan zij daar 
jarenlang, en misschien wel hun hele leven onder gebukt. Wij hebben veel respect voor degenen 
die met hun ervaringen naar buiten durven te komen. De NADB neemt dit signaal uitermate 
serieus en het helpt ons om misstanden aan te pakken.  
 
Binnen de danssport is geen plaats voor grensoverschrijdend gedrag. Deze ervaring roept ons op 
de reeds ingeslagen weg om dit gedrag tegen te gaan met kracht te vervolgen. Dansers die 
grensoverschrijdend gedrag meemaken of met zorgen over een veilig en eerlijk sportklimaat in 
hun omgeving rondlopen kunnen terecht bij onze vertrouwenscontactpersoon. Deze biedt een 
luisterend oor, geeft raad en advies en is bovendien de eerste opvang voor leden met een klacht 
bij concrete incidenten. Natuurlijk kunnen zij ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland, 
ook voor vragen over pesten, matchfixing, doping, integriteit en discriminatie.  
 
De NADB onderschrijft de Gedragscode Sport en brengt deze actief onder de aandacht van de 
dansers, hun ouders, juryleden en trainers, zoals recentelijk nog via een serie van webinars. Zie 
ook op onze website: Veilige sport omgeving - NADB 
 
In het artikel in deze krant wordt specifiek aandacht besteed aan Latin Dance. De NADB hecht er 
aan duidelijk te maken dat dansen - en dat geldt ook voor Latin Dance - op geen enkele wijze 
ongelijkheid tussen partners mag creëren; de vrouw of man moet binnen de dans met respect 
benaderd worden en dansen mag op geen enkele manier bijdragen aan grensoverschrijdend 
gedrag. Wij moedigen daarom aan dat dansers en trainers gezamenlijk tot een choreografie 
komen waarin de betrokken dansers zich veilig voelen.   
 
De NADB heeft veel waardering voor de personen die het aangedurfd hebben met hun 
persoonlijke verhaal naar buiten te komen. Wij wensen hun veel sterkte bij het verwerken van 
deze ervaringen. Graag nodigen wij hen uit met ons in gesprek te gaan om te bekijken waar wij 
kunnen ondersteunen, op welke wijze wij de ervaren praktijk aan kunnen pakken en te 
onderzoeken hoe wij misstanden in de toekomst kunnen voorkomen.  
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https://nadb.nl/governance/vertrouwenspersoon/

