
informatie voor de SPort 
Media-advies en ondersteuning
voor slachtoffers uit de sportwereld 
bij een geweldsincident, (seksueel) 
misbruik of andere misstanden

Bij een persoonlijke calamiteit komt er veel op je af. In een hectische en beladen 
periode kunnen daar ook nog vragen en verzoeken van media bij komen. Geef je 
antwoord wanneer een journalist confronterende vragen stelt? Of zet je de pers 
juist in voor media-aandacht? Hoe zit het met foto’s die van social media zijn 
gehaald? Kun je die laten verwijderen? Hoe ga je daar mee om? 

altijd in belang van PerSoon of familie

Namens de Familie  werkt altijd in het belang van de betrokken persoon of 
familie. De organisatie maakt onderdeel uit van Slachtofferhulp Nederland. 
Tot het netwerk behoren de politie, het Openbaar Ministerie, het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, slachtofferadvocaten en media natuurlijk.

media-adviSeurS 

Namens de Familie werkt met gedreven en ervaren communicatie-professionals. 
Zij zijn gewend met grote mediadruk om te gaan. Deze media-adviseurs kunnen 
mensen in een hectische periode bijstaan. Voor media is het grote voordeel dat  
er één centraal en professioneel aanspreekpunt is, die weet hoe media werken.  

Wanneer komen PerSonen en familieS  
in aanmerking voor onderSteuning? 

▪ Wij richten ons op (oud)sporters, trainers, coaches en scheidsrechters die 
ongewild, onbedoeld en onverwacht het middelpunt van het nieuws zijn 
geworden of naar verwachting gaan worden.   

▪ De persoon of familie in kwestie moet ontvankelijk zijn en toestemming geven 
voor ondersteuning door Namens de Familie .   

▪ Namens de Familie richt zich primair op media-advies en -ondersteuning, niet 
op andere vormen van ondersteuning waar een familie in een hectische periode 
behoefte aan kan hebben. 

▪ Namens de Familie stelt zich onafhankelijk op. In alles wat we doen, staat het 
belang van de belanghebbende steeds voorop. 

▪ In geval van een onoverbrugbaar verschil van inzicht over de werkzaamheden 
van Namens de Familie  tussen de betreffende belanghebbende en Namens 
de Familie , zal de samenwerking tussen beide partijen worden beëindigd.   

▪ Wij richten ons primair op slachtoffers in de sportwereld, nabestaanden of 
achterblijvers, niet op verdachten/daders of betrokkenen van verdachten/
daders. Wordt een slachtoffer/nabestaande in een later stadium als verdachte in 
dezelfde zaak aangewezen, dan stopt onze de ondersteuning.

Hoe kom je in  
aanmerking voor 
onderSteuning?

Als slachtoffer uit de sport 
kun je je direct wenden tot 
Namens de Familie via 
onderstaande contact-
gegevens. Ook kun je een 
doorverwijzing krijgen via je 
eigen sportbond, Centrum 
Veilige Sport Nederland, 
NOC*NSF of Slachtofferhulp 
Nederland.

gratiS HulP 

Aan de diensten van 
Namens de Familie zijn 
geen kosten verbonden. 

contact

e-mail
info@namensdefamilie.nl

teleFOON
+31 6 34 51 16 49

iNterNet
www.namensdefamilie.nl


