
In dit document schetsen we de contouren van de aanpak. Hoe snel we activiteiten kunnen 
uitvoeren, is mede afhankelijk van de extra financiering die hiervoor nodig is. Sommige 
aanbevelingen in het rapport gaan over de gehele structuur van de sport. Bijvoorbeeld het 
onderzoeken van een licentiesysteem voor trainers-coaches en het heroverwegen van de 
financiering van topsport. Dit type aanbevelingen heeft meer onderzoek (en daarmee meer tijd) 
nodig, en kunnen in deze fase nog niet concreet benoemd worden.

NAZORG 
Voor de nazorg van sporters die te maken hadden of hebben met grensoverschrijdend gedrag, is zorgaanbod in kaart gebracht. 
Het vereenvoudigen van verwijsmogelijkheden en verwijzing naar zorgaanbieders waar kennis over (top)sport casuïstiek aanwezig 
is, zijn belangrijke aandachtspunten vanuit oud-sporters. 

Centrum Veilige Sport Nederland intensiveert hiervoor de samenwerking met Slachtofferhulp Nederland en het Universitair Medisch 
Centrum Groningen. De betreffende organisaties zijn afgelopen periode ook voorzien van extra expertise op specifieke (sport)
thema’s. 

Slachtofferhulp Nederland begeleidt (oud-)sporters naar zorgaanbod dat past bij de behoefte. Dit kan gaan om praktische hulp, 
juridische ondersteuning of meer complexe zorgvragen. Samengewerkt wordt met het Universitair Medisch Centrum Groningen, 
dat een speciaal op sporters afgestemd programma ontwikkelde voor het bieden van gespecialiseerde zorg aan slachtoffers die 
kampen met langdurige psychische klachten of trauma.

TEGEMOETKOMING 
In april 2021 heeft NOC*NSF heeft de Adviescommissie Integriteit en Ethiek om advies gevraagd over een tegemoetkoming aan 
(oud-)gymsporters als erkenning van het leed dat hen is aangedaan. Op 11 oktober heeft NOC*NSF het adviesrapport van deze 
commissie gepubliceerd. 
De Adviescommissie komt tot de conclusie dat een financiële toekenning van € 5.000,- aan oud-gymsporters, als erkenning van het 
grensoverschrijdende gedrag waar zij jarenlang aan zijn onderworpen, gerechtvaardigd is. NOC*NSF neemt de aanbeveling over 
en werkt de regeling de komende periode verder uit, samen met VWS en de KNGU. Lees hier het adviesrapport en de inhoudelijke 
reactie van de KNGU.

JEUGDSPORT, TALENTONTWIKKELING EN TOPSPORT
Gymsport gaat over sport- en beweegplezier voor jong en oud als het op een passende en positieve manier wordt aangeboden. 
In het derde kwartaal van 2021 publiceerde de KNGU de nieuwe visie op de gymsport. De visie op de gymsport is er voor ons 
allemaal: zowel voor de KNGU als voor clubs, trainers-coaches, ouders en alle vrijwilligers die zich met jonge sporters bezighouden. 
Met praktische handvatten voor het kiezen en aanbieden van de juiste sportinhoud, op het juiste moment en op de juiste 
manier. De visie brengt de fysieke, motorische en sociaal-emotionele ontwikkelfasen van gymsporters in beeld, aangevuld met 
wetenschappelijke inzichten, kennis van experts en de ervaringen vanuit onze eigen programma’s van de afgelopen jaren.
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https://nocnsf.nl/nieuws/2021/10/intensievere-samenwerking-om-slachtoffers-in-de-sport-te-ondersteunen
https://www.slachtofferhulp.nl/nieuws/2021/uitbreiding-hulp-sport/
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Veilig-sporten/Verinorm/Informatiefolder-UCP-UMCG-aug-2021.pdf
https://nocnsf.nl/nieuws/2021/06/nocnsf-vraagt-advies-over-tegemoetkoming-oud-gymsporters
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Strategie/11-2103-KNGU-visie-op-de-gymsport.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%203%20Herijking%20talentontwikkeling%20%20topsport&utm_content=Nieuwsbrief%203%20Herijking%20talentontwikkeling%20%20topsport+CID_b573c90df75d67051c07f5bfccaa7a48&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=visiedocument


CLUBS
Bij sportclubs zijn wekelijks duizenden sporters, vrijwilligers, trainers-coaches en kaderleden actief. Het agenderen van sociale 
veiligheid binnen de gymclubs is een belangrijke voorwaarde voor de cultuurverandering. Het gaat hier zowel om bewustwording 
en verantwoordelijkheid, als om preventie (voorkomen van grensoverschrijdend gedrag) en signalering (omgaan met vragen, 
klachten en meldingen). Want ook in een omgeving waar sporters hun trainingsuren maken onder begeleiding van positieve en 
gekwalificeerde vrijwilligers en professionals, met goede sturing vanuit het clubkader én alle checks om een veilige omgeving te 
waarborgen, kunnen dingen misgaan.

Er zijn de afgelopen jaren al ontzettend veel hulpmiddelen ontwikkeld die clubbestuurders kunnen inzetten om de veiligheid op hun club 
te reguleren en verantwoordelijkheden te verhelderen. Deze hulpmiddelen zijn niet altijd zichtbaar of staan laag op de prioriteitenlijst van 
clubs die druk zijn met de dagelijkse activiteiten. De KNGU maakt met een actief stimuleringsbeleid sociale veiligheid al deze hulpmiddelen 
beter zichtbaar, vindbaar en beter toegankelijk voor alle KNGU-clubs. De feedback en hulpvragen vanuit clubs zijn belangrijk om de goede 
ondersteuning en voorlichting te kunnen bieden. Daarom worden clubs op verschillende manieren, denk bijvoorbeeld aan webinars, benaderd 
om actief mee te praten en goede voorbeelden te delen. 

Clubbestuurders die meteen willen beginnen, kunnen met de informatie op deze pagina de benodigde startdocumenten vinden.

De code Goed Sportbestuur is door NOC*NSF, in samenspraak met de sportbonden, geactualiseerd. De nieuwe governance code voor 
de sportsector werd eind september officieel en gebruik genomen en is van toepassing voor alle bestuurders en toezichthouders in de 
Nederlandse sport In de nieuwe code staan vier principes van goed sportbestuur centraal: verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en 
transparantie 

De risico’s op grensoverschrijdend gedrag zijn hoger in de prestatieve takken van de gymsport. De KNGU heeft de wens om clubs met 
prestatief aanbod actief te betrekken, te toetsen waar behoefte aan is en welke (lokale) samenwerkingsverbanden bijdragen aan de preventie 
van grensoverschrijdend gedrag. In welke vorm dit praktisch haalbaar is, wordt in het vierde kwartaal van 2021 onderzocht onder de werktitel 
‘proeftuinen’.

TECHNISCH KADER
Het carrièreperspectief en de scholing van het technisch kader in de sport zijn belangrijke aandachtspunten in breder beleid, zowel 
bij NOC*NSF en de sportbonden als bij de landelijke overheid. Die moeten hun weerslag krijgen in de Sportagenda, de Human 
Capital Agenda en het aanstaande regeerakkoord/beleid. 

In september 2021 startte de KNGU op vier locaties een pilot met de vernieuwde opleiding voor trainers-coaches op KSS-niveau 3. Die bestaat 
uit twee delen. Een eerste fase (nieuw) met een fundament van pedagogiek, didactiek en breed motorische ontwikkeling. Daarna de bestaande 
sporttechnische scholing, passend bij de gekozen gymsportdiscipline. De pilot betreft de disciplines ‘turnen dames’, ‘recreatieve gymsport’ en  
‘het jonge kind’. Voor de reeds opgeleide trainers-coaches op KSS-niveau 3, is de e-learnings los beschikbaar, in de vorm van een 
bijscholingsmodule met bijbehorende licentiepunten. De inschrijving voor de bijscholingsmodule is geopend. Aan de KNGU-opleiding worden 
intervisiemethodieken toegevoegd. 
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Zowel in de gymsport als in andere takken van sport blijft onverminderd veel aandacht voor pedagogisch denken en handelen. NOC*NSF 
stelde recent een landelijke coördinator pedagogiek, topsport en integriteit aan, waarmee de verbinding met het verantwoord opleiden 
van talenten en topsporters in de hele sport wordt gemaakt, onder andere met een sportbrede visie op jeugdsport. De KNGU continueert 
de ingezette pedagogische programma’s met een coördinator pedagogiek voor de gymsport, die zich bezighoudt met de specifieke 
aanpak en de implementatie van de visie op de gymsport binnen de gymsportdisciplines. 

De talentontwikkelings- en topsportprogramma’s van de KNGU worden herzien, startend met de discipline turnen in 2022. Het lopende 
programma voor de disciplines turnen dames en heren is gedurende 2021 aangepast. In een intensief co-creatieproces is tot aan de zomer van 
2021 gewerkt aan het ontwerp van een nieuw programma met input van (oud-)sporters, trainers-coaches en deskundigen (zowel nationaal als 
internationaal en van zowel buiten als binnen de gymsport). De stem en ervaring van (oud-)sporters wordt actief ingezet bij de totstandkoming 
van het nieuwe programma, net als de ervaringen van de onafhankelijke waarnemers van de Talentenacademie bij de Oranje dames en de 
uitkomsten van de visie op de gymsport.

https://dutchgymnastics.nl/clubbestuurders/theconnection/aanmelden-online-bijeenkomsten
https://dutchgymnastics.nl/kngu/veilig-sporten/sociaal-veilige-club
https://nocnsf.nl/media/4306/061-notitie-code-goed-sportbestuur.pdf
https://nocnsf.nl/nieuws/2021/09/herziene-code-goed-sportbestuur-gelanceerd
https://dutchgymnastics.nl/sporters/topsport/giant-leap


OPVOLGING EN KETENAANPAK
In het huidige proces van melden en handhaven zitten veel verschillende stappen. Nu vervullen Centrum Veilige Sport Nederland, 
ISR, sportbonden en Dopingautoriteit daar diverse functies en rollen in. Deze partijen gaan (met begeleiding van externe experts) 
verkennen hoe dit proces beter kan verlopen om zo de keten optimaal te kunnen inrichten. Op initiatief van NOC*NSF is gewerkt 
aan een visie op sport & integriteit, die in mei 2021 door de AV van NOC*NSF is vastgesteld. 

Voor het monitoren van de voortgang van de aanbevelingen is een onafhankelijke opvolgingscommissie benoemd door de KNGU, 
in afstemming met NOC*NSF. 
De commissie heeft een brede samenstelling en heeft de opdracht om zich een autonoom oordeel te vormen over de opvolging 
van de aanbevelingen door de KNGU. De bevindingen van de commissie worden met regelmaat gepubliceerd.  

De al enige jaren geleden ingezette cultuurverandering vraagt om zowel veranderingen in het systeem, als om gedragsverandering van iedereen 
die actief is in en rond de sport. Het opzoeken van de dialoog en het blijven creëren van draagvlak zijn essentieel. Stakeholders worden op 
passende momenten geïnformeerd en de oud-sporters zijn en worden, waar mogelijk en alleen als dat door henzelf is gewenst, betrokken bij de 
te maken keuzes.  

Op de KNGU-website is een speciale informatiepagina ingericht over het onderzoek en de opvolging. Voor nadere informatie 
kan contact worden opgenomen met het serviceteam van de KNGU via het e-mailadres serviceteam@kngu.nl. 
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https://nocnsf.nl/media/4308/07-visie-sport-en-integriteit-2024.pdf
https://dutchgymnastics.nl/kngu/onderzoek

