Samenvatting rapport ISR inzake meldingen SV Pax Haarlemmermeer
Achtergrond
In de periode van mei 2017 tot januari 2018 zijn bij de KNGU signalen binnengekomen over
grensoverschrijdend gedrag binnen topsport turnen dames van SV Pax Haarlemmermeer die te
maken hebben met pedagogisch klimaat. De KNGU heeft hierover gesprekken gevoerd met de
vereniging en de melders. Er is doorverwezen naar het Vertrouwenspunt Sport en er is advies
opgevraagd bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) over mogelijk te nemen stappen. Dat heeft
uiteindelijk geresulteerd in een onafhankelijk onderzoek door het ISR. Het bestuur van SV Pax heeft
hieraan alle medewerking verleend. De doelstelling van het onderzoek is het doen van
feitenonderzoek naar de meldingen die zijn gedaan inzake ongewenst c.q. grensoverschrijdend
gedrag van de trainers dan wel andere betrokkenen binnen topsport turnen dames van SV Pax. Het
onderzoek is gedaan in de periode oktober tot en met januari 2019. Het rapport is medio januari
2019 aan de KNGU opgeleverd.
Onderzoeksopzet
Referentiekader: ongewenst c.q. grensoverschrijdend gedrag
Het ISR spreekt van grensoverschrijdend gedrag als er niet wordt gehandeld conform de geldende
regelgeving en/of gedragscodes van de KNGU en/of de vereniging zelf. Daarbij wordt opgemerkt dat
drie elementen van belang zijn voor de grens tussen gewenst en ongewenst: de feitelijke
gedragingen die zijn voorgevallen, de intenties van de ene persoon en de interpretatie en
betekenisgeving van de andere persoon. In dit onderzoek gelden de volgende gedragscodes en regels
als referentiekader: de omgangsregels van SV Pax, de gedragsregels van de KNGU en de NOC*NSF
gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders.
Aard meldingen
De onderzochte meldingen gaan over bejegening, straffen, blessure- en medische begeleiding van
turnsters.
Onderzoeksmethode
De onderzoekers hebben – naast documentenanalyse – interviews gehouden met de melders, de
voorzitter en de verenigingsmanager van SV Pax, trainers en hoofdtrainer topsport turnen dames,
een trainer turnen heren, zes oud-trainers, twee trainers van andere verenigingen, zeven ouders van
kinderen die nog bij SV Pax trainen, vijf ouders van kinderen die zijn vertrokken bij SV Pax en drie
vertrouwenscontactpersonen (telefonisch). Met de bondscoaches en een sportarts zijn
achtergrondgesprekken gevoerd. Daarna zijn de bevindingen geanalyseerd en gerapporteerd aan de
KNGU als opdrachtgever.
Conclusie
De conclusie van het ISR is dat in een aantal specifieke situaties sprake is geweest van ongewenst c.q.
grensoverschrijdend gedrag. Volgens het ISR lijkt er op dit moment geen sprake te zijn van
structureel ongewenst c.q. grensoverschrijdend gedrag. De situaties waarbij volgens het ISR sprake is
geweest van ongewenst c.q. grensoverschrijdend gedrag, hebben betrekking op het niet eerbiedigen
van de persoonlijke levenssfeer van turnsters, de wijze van bejegening van sporters door trainers, het
handelen naar medisch protocol van SV Pax en de daarmee samenhangende communicatie richting
ouders en grensoverschrijdend gedrag door een voormalig trainer van SV Pax. Over enkele
meldingen kunnen geen uitspraken worden gedaan omdat deze achteraf niet kunnen worden
gestaafd door feiten.
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Voorts blijkt uit het onderzoek dat het de laatste jaren erg onrustig is geweest binnen SV Pax. Tussen
trainers onderling zijn veel strubbelingen geweest, wat ook heeft geleid tot verloop onder trainers.
Vooral het functioneren van een voormalig trainer heeft in de onrust een grote rol gespeeld. Naast
de meldingen die zijn gedaan en de negatieve signalen die zijn geuit, hebben geïnterviewden ook
positieve signalen afgegeven, zo volgt uit het rapport van het ISR. Volgens deze geïnterviewden is
het nu rustiger en is de sfeer binnen de vereniging goed. Er zijn ouders die de signalen van
ongewenst gedrag niet herkennen. Ook onder de melders zijn er personen die alleen specifieke
zaken hebben aangekaart. Over de trainers van de pré-instapgroep zijn alle geïnterviewde ouders
uitsluitend positief.
Weliswaar zijn er nog steeds ouders die ontevreden zijn over een aantal zaken, maar uit het
onderzoek van het ISR volgt niet dat er op dit moment, zoals reeds hiervoor ook is opgemerkt, een
situatie is waarbij structureel sprake is van ongewenst c.q. grensoverschrijdend gedrag. Dat neemt
niet weg dat het beoefenen van topsport risico’s met zich meebrengt die te maken hebben met een
veilig sportklimaat, omdat topsport vaak ook gaat over het verleggen van grenzen. Inherent daaraan
is dat er incidenten kunnen ontstaan, dat ouders en kinderen grote offers moeten brengen en het
voortdurende selectieproces ervoor zorgt dat er regelmatig kinderen afvallen. Dit alles kan leiden tot
ontevredenheid c.q. onvrede bij zowel ouders als kinderen. Het is aan de vereniging om ervoor te
zorgen dat de daarmee samenhangende processen zo goed mogelijk worden gemanaged. Gelet op
de onrust van de afgelopen jaren en de meldingen bij de KNGU is de vereniging daar niet op alle
fronten in geslaagd, zo concludeert het ISR. De vereniging lijkt met name te zijn kort geschoten in
het bij het afscheid nemen van trainers, ouders en hun kinderen en de communicatie daaromheen.
Een ander serieus aandachtspunt voor de vereniging is dat tijdens het onderzoek bleek dat een
aantal geïnterviewden bang waren voor de gevolgen van deelname aan het onderzoek. Kennelijk
bestaat de gedachte dat het openlijk leveren van kritiek c.q. het bespreekbaar maken van zaken
binnen SV Pax, gevolgen kan hebben voor de turn carrière van trainers en turnsters.
Het ISR merkt tot slot op dat vanuit de vereniging wel volop aandacht is voor het onderwerp veilig
sportklimaat. Zo heeft SV Pax afgelopen jaar nieuwe vertrouwenscontactpersonen aangesteld,
volgen trainers workshops over dit onderwerp, is een coach de coach programma uitgevoerd en
worden ouders over dit thema geïnformeerd.
Omwille van de bescherming van de privacy van betrokkenen, is er van deze rapportage een
samenvatting gemaakt. Het ISR bevestigt dat deze samenvatting een correcte en objectieve
weergave is van het volledige rapport.
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