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Op 29 juli 2020 heeft het bondsbestuur van de KNGU besloten het (senior)
topsportprogramma turnen dames in de huidige vorm tijdelijk ‘on hold’ te
zetten. Doelbewust is hiermee gekozen recht te doen aan alle ervaringen
van (oud)sporters met een onveilig sportklimaat. En daarna te kijken naar
hoe, samen met de huidige selectie, het programma vorm kan krijgen
zodat zij hun persoonlijke ambitie kunnen realiseren in een plezierige en
veilige sportomgeving.
Toekomst
De pedagogisch visie is het vertrekpunt voor een pedagogisch
verantwoord sportklimaat voor optimale ontwikkeling van alle gymsporters
in Nederland. Het huidige systeem kan niet langer voortbestaan en moet
door de pedagogische wasstraat, waarin de drie basisbehoeften van een
sporter centraal staan: autonomie, binding en competentie: het A-B-C.
Onderstaand drie praktische stappen waarbij al deze stappen de basis
vormen voor een duurzaam nieuw topsportprogramma.

Zorg voor slachtoffers

vindbaar & verwijzen

Onderste steen boven

preventie en (na)zorg
grootschalig onderzoek

Olympisch traject 2.0

onafhankelijke COACH

AUTONOMIE sporter

Vervolg

brede kijk op ONTWIKKELING

individuele meldingen
CENTRAAL trainen
Na een ingrijpende gebeurtenis kunnen mensen last krijgen van
lichamelijke-, psychische- of stressklachten. Klachten kunnen ook
ontstaan door herbeleving bijvoorbeeld door verhalen in de media.
Op de website staat een overzicht met partijen die slachtoffers
(professioneel) kunnen begeleiden bij het vinden van de juiste hulp.
De KNGU heeft, samen met clubs, een preventieve taak richting
alle betrokkenen binnen de gymsport. Denk aan scholing, landelijk
toetsingskader en oudervoorlichting.

Om de onderste steen boven te krijgen wordt
wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de aard en omvang
van grensoverschrijdend gedrag en de aanpak hiervan binnen
de gymsport. Het onderzoek richt zich op alle disciplines,
dames en heren, leeftijden en niveaus. Daarnaast kunnen (te
onderzoeken) meldingen aan het adres van personen (trainers/
coaches, begeleiders, fysiotherapeuten, juryleden et cetera)
worden voorgelegd aan het ISR waarop een tuchtrechtelijk
onderzoek kan volgen.

OPEN trainingen

Het olympisch traject starten we in een andere vorm op. Het vindt plaats onder strakkere regie van de KNGU
en wordt centraal georganiseerd met maatwerk voor de sporters. Zij kunnen op deze manier met hun eigen
trainer aan de slag onder een aantal opgestelde voorwaarden. Het traject kan worden aangepast naar nieuwe
inzichten uit het onderzoek.

Met het olympisch traject 2.0 wordt een
belangrijke stap gezet naar een optimaal
pedagogisch (prestatie)klimaat.

KNGU

Olympisch traject 2.0

onafhankelijke COACH
We zetten in op onafhankelijke, objectieve begeleiding en
waarneming om de sporter zo optimaal mogelijk te begeleiden.
Deze coach monitort het proces en beoordeelt of we doen
wat we nastreven en wat beter kan. We vragen hem of haar als
spiegel voor de atleet, de trainer en de KNGU-organisatie en om
de brede ontwikkeling van de atleet te faciliteren.

AUTONOMIE sporter

brede kijk op ONTWIKKELING

De autonomie van de sporter staat centraal in het traject.
We zetten in op onafhankelijke zelfregulerende sporters die
intrinsiek gemotiveerd zijn. Daarnaast kiest de sporter haar
eigen trainer (binnen de gestelde kaders) en is er sprake van
een gezagsverhouding in een gezamenlijk proces. Dit alles
volgens de TeamNL waarden excelleren, respect en samen.

De pedagogisch visie is het vertrekpunt voor een pedagogisch
verantwoord prestatieklimaat voor optimale ontwikkeling van
talent (holistische benadering).

CENTRAAL trainen

OPEN trainingen

De KNGU neemt de regie en verantwoordelijkheid voor het
programma en haar coaches. In overleg met de sporters
wordt gekeken naar de optimale trainingsomstandigheden op
één locatie in Nederland.

De trainingen van de TeamNL topturnsters zijn toegankelijk
voor iedereen. Zo hopen we een inspiratie te zijn voor de
bezoekers en daarnaast nodigen we mensen uit tot interactie
en dialoog. We geloven in transparantie en dat zullen we laten
zien binnen de grenzen wat mogelijk is.

