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Betreft: position paper debat 13-10-2021 grensoverschrijdend gedrag in de gymsport 

 

Geachte Kamerleden, 

 

Woensdag 13 oktober aanstaande is het debat over het rapport ‘Ongelijke leggers’; 

het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de gymsport. In juli 2020 trokken 

(oud)-turnsters opnieuw aan de bel om grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar 

te maken. Dit deden ze, helaas, niet voor de eerste keer en het vergde veel moed 

om dit te doen. Ze stelden zich wederom kwetsbaar op en deelden hun ervaringen, 

ook tijdens een rondetafelgesprek in november vorig jaar. Dankzij deze oud-sporters 

staat het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer. Uw betrokkenheid 

waarderen wij zeer. 

Via dit position paper nemen we u mee in de aanleiding van het onderzoek, de 

uitkomsten en stand van zaken rondom de opvolging van de aanbevelingen. 

Onderzoek  

Medio 2020 gaf de KNGU bureau Verinorm de opdracht tot onderzoek naar aard en 

omvang van grensoverschrijdend gedrag in alle disciplines en op alle niveaus van 

de gymsport en de aanpak daarvan door de jaren heen. Aanleiding daarvoor 

waren aanhoudende (wereldwijde) berichten over misstanden door oud-

topturnsters en de discussie die zich die zomer ontpopte na de lancering van de 

Netflix-documentaire ‘Athlete A’.  

Op 28 april 2021 is het onderzoeksrapport ‘Ongelijke leggers’ door Verinorm 

gepubliceerd. Het is een omvangrijk rapport waarin uitgebreid wordt ingegaan op 

de door KNGU gestelde onderzoeksvragen. Vanaf pagina 357 vindt u een 

samenvatting. Het rapport geeft erkenning aan (oud-)sporters die 

grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren. In het verleden is dit onvoldoende 

gedaan; misstanden werden door oud-topturnsters verschillende malen aangekaart, 

maar zijn door de KNGU onvoldoende onderzocht en van een antwoord voorzien. 

Zie hier onze reactie op het rapport. Daarnaast geven de zestien aanbevelingen de 

komende jaren richting aan erkenning, zorg en herstel en de verdere 

cultuurverandering in de sport – zowel op het niveau van de gymsport als 

sportbreed. De KNGU en NOC*NSF trekken daarom samen op in de opvolging 

ervan. 

https://dutchgymnastics.nl/kngu/onderzoek
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Veilig-sporten/Verinorm/Reactie-KNGU.pdf


 

 

Plan van aanpak  

Samen met NOC*NSF is gewerkt aan de contouren van de aanpak op verschillende 

onderdelen als nazorg en tegemoetkoming, talentontwikkeling en topsport, clubs, 

technisch kader en ketenaanpak waarbij voor de KNGU in 2028 een excellent, veilig 

en positief sportklimaat over de hele gymsport de norm is. Een pakket met 

activiteiten en (beleids-) maatregelen moet antwoord geven op de aanbevelingen. 

De aanbevelingen verschillen in aard en haalbaarheid en zijn niet alleen 

geadresseerd aan de KNGU, maar ook aan meerdere stakeholders zoals 

gemeenten, NOC*NSF en het Instituut Sportrechtspraak (ISR). 

Nazorg en tegemoetkoming voor (oud-)topsporters heeft de hoogste prioriteit. Met 

de toezegging van steun vanuit VWS zijn NOC*NSF, Slachtofferhulp Nederland (SHN), 

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de KNGU aan de slag gegaan 

met de inrichting van de nazorg voor (oud-)sporters en een zorgprogramma. Het 

(na)zorg aanbod is nu geregeld via een centraal punt, namelijk SHN. Daarnaast 

ontwikkelde het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG, op verzoek van 

NOC*NSF en het VWS, een speciaal zorgprogramma voor gymsporters die te maken 

hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag. 

NOC*NSF heeft de specifieke aanbeveling uit het rapport over een eventuele 

tegemoetkoming aan oud-gymsporters voorgelegd aan haar adviescommissie 

integriteit en ethiek. Dit advies wordt zeer binnenkort gepubliceerd op de website 

van NOC*NSF. 

KNGU activiteiten  

De cultuurverandering in de gymsport is al langere tijd ‘werk in uitvoering’. Met clubs, 

trainers-coaches en andere betrokken is en wordt veel werk verzet in het kader van 

positieve sportbeleving en een pedagogische aanpak. De insteek van de KNGU is 

dat alle kennis die we opdoen wordt gedeeld met NOC*NSF, clubs, bonden en 

andere betrokkenen. Samen moeten we zorgen voor de sportbrede 

cultuurverandering!  

In de pedagogische aanpak is de onlangs opgeleverde visie op de gymsport 

richtinggevend. De komende jaren geven we hier – al lerend – verder uitvoering 

aan. Dat doen we in 2022 met bijvoorbeeld een aantal proeftuinen op lokaal 

niveau. Onlangs is een pilot gestart met honderd trainers-coaches die de 

hernieuwde opleiding volgen op (KSS) niveau-3 met veel aandacht voor 

pedagogiek, didactiek en breed motorische ontwikkeling. Dit is een mooie 

samenwerking met NOC*NSF en CIOSNL en vormt de basis voor verdere stappen in 

het opleidingenlandschap. Verder is de KNGU begonnen met het traject Giant Leap 

om de toekomst van talentontwikkeling & topsport (turnen) actief vorm te geven. 

Daarnaast is het wedstrijdsysteem voor turnen aangepast. Concreet houdt dit in dat 

er voor kinderen tot en met 9 jaar geen wedstrijden meer georganiseerd worden. 

Voor de leeftijdsgroep daarna ligt de nadruk op teamwedstrijden in plaats van 

individueel. Daarnaast is er in de oefenstof volop ruimte voor sporters om mee te 

denken in hun eigen ontwikkelproces zodat het beter aansluit bij hun behoeftes en 

mogelijkheden. 

 

https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Veilig-sporten/Verinorm/22062021-Opvolging-Ongelijke-leggers.pdf
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Veilig-sporten/Verinorm/20210702-KNGU-Procesflow-nazorg-unbranded.pdf
https://dutchgymnastics.nl/nieuws/umcg-start-behandeltraject-voor-gymsporters
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Strategie/11-2103-KNGU-visie-op-de-gymsport.pdf
https://www.cios.nl/sites/default/files/20-23_pilotopleiding_nocnsf_kngu_ciosnl.pdf
https://www.cios.nl/sites/default/files/20-23_pilotopleiding_nocnsf_kngu_ciosnl.pdf
https://dutchgymnastics.nl/sporters/topsport/giant-leap


 

 

Tot slot wordt, met gebruik van bestaande tools en aanbod van Centrum Veilige 

Sport Nederland, gewerkt aan een actief stimuleringsbeleid voor sociale veiligheid 

op clubs. Gemeenten worden hierin opgeroepen via bijvoorbeeld Sportakkoorden 

en subsidieafspraken met clubs hun steentje bij te dragen. Wat betreft sociale 

veiligheid is het nodig dat op korte termijn over de hele linie (voorlichting, preventie 

en handhaving) meer aandacht komt voor bredere vormen van 

grensoverschrijdend gedrag dan seksueel misbruik en intimidatie. De KNGU neemt 

actief deel aan de klankbordgroep Sport en Integriteit om de hele veiligheidsketen 

op nationaal niveau onder andere op dit punt te verbeteren. 

Onafhankelijke opvolgingscommissie  

Voor het monitoren van de voortgang van de aanbevelingen is, in afstemming met 

NOC*NSF, door de KNGU in juni een onafhankelijke opvolgingscommissie ingesteld 

onder voorzitterschap van Jan Loorbach (sport, governance, juridisch) en met 

Anouk Visser-Jong (voormalig topturnster/topsport) | Roxane Knetemann 

(sportpedagogiek/topsport) | Evert-Jan Hulshof (organisatie van de sport) | Nico 

van Yperen (sportpsychologie) | Nathan Stukker (lokale overheid) en Jessica Gal 

(medisch/topsport). 

Op 28 september is met de opvolgingscommissie onder andere gesproken over het 

plan van aanpak. Het verslag van de eerste bijeenkomst staat binnenkort op de site 

van de KNGU. 

Als KNGU zijn we bijzonder trots op de gymsport community die flink de schouders 

eronder zet. Met hart en ziel wordt er gewerkt aan een veilige en pedagogisch 

verantwoorde sport. We zijn blij met de steun van staatssecretaris Blokhuis. Het risico is 

en blijft echter het structureel tekort aan middelen om eerdergenoemde thema’s 

duurzaam en met alle betrokkenen aan te pakken (met alleen al in de gymsport 900 

clubs, 5000 trainers-coaches, duizenden vrijwilligers en meer dan 200.000 jonge 

sporters en hun ouders). Dit geldt ook voor andere sportbonden en clubs. Hulp van 

de overheid is nodig om dit sámen te doen. Niet alleen op gemeentelijk niveau, ook 

landelijk.  

Met vriendelijke groet, 

 

Marieke van der Plas  

directeur KNGU 

https://www.linkedin.com/in/loorbach-jan-4780a2b/
https://www.linkedin.com/in/anouk-visser-jong-9753636/
https://www.linkedin.com/in/roxane-knetemann-a999b018a/
https://www.linkedin.com/in/evertjanhulshof/
https://www.linkedin.com/in/nicowvanyperen/
https://www.linkedin.com/in/nicowvanyperen/
https://www.linkedin.com/in/nathanstukker/
https://www.linkedin.com/in/jessicagal/

