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BELEIDSDOCUMENT ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN 

Aanleiding 
Het onderwerp ongewenste omgangsvormen, dan wel seksuele intimidatie is binnen de Nederlandse 

samenleving een belangwekkend thema. Het is maatschappelijk een soms zeer persoonlijk getint 

onderwerp, en het is wenselijk dat onze samenleving hiervoor een goed kader heeft. Dit geldt ook 

voor allen die betrokken zijn bij de sport en voor de KNRB in het bijzonder de roeigemeenschap. Om 

die reden heeft het bestuur van de KNRB reeds vele jaren een vertrouwenspersoon voor zaken die 

zich op het terrein van ongewenste omgangsvormen / seksuele intimidatie voordoen. 

Het bestuur heeft in 2010 een voorstel aan de algemene vergadering gedaan om voor 

tuchtrechtelijke zaken die in onze roeigemeenschap op het vlak van seksuele intimidatie spelen de 

dienstverlening van het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR) aan te bieden. 

Tijdens de algemene vergadering (AV) van 13 november 2010 is besloten het bestuursvoorstel niet in 

stemming te brengen  en een ad-hoc commissie te formeren, die zich voor de vergadering van 5 

maart 2011 bezint op het onderwerp: van preventie en regelgeving tot hulpverlening bij seksuele 

intimidatie en ongewenste omgangsvormen;  en over de voor- en nadelen van het zich aansluiten bij 

het ISR. 

Alvorens tot de uitwerking van de vraag van de AV aan het bestuur over te gaan, wil de ad-hoc 

commissie expliciet vermelden, dat zij een doeltreffende regelgeving voor seksuele intimidatie een 

absolute voorwaarde vindt voor het goed kunnen functioneren van alle deelnemers in de 

roeigemeenschap in Nederland. Het formuleren van een helder beleid gericht op preventie van 

ongewenste omgangsvormen gaat hieraan vooraf. De commissie doet een appèl aan de Nederlandse 

roeigemeenschap om dit belangrijke onderwerp het komende jaar een heel  duidelijke plaats te 

geven. 

Vanuit het bestuur van de KNRB is heel expliciet aan de algemene vergadering (en dus ook aan de 

ad-hoc commissie) meegegeven, dat de KNRB gehouden is te voldoen aan de door NOC*NSF 

geformuleerde minimale kwaliteitseisen, waarvan er één betrekking heeft op seksuele intimidatie. 

Dit betekent dat er per 1 januari 2011 een vertrouwenspersoon moet zijn en voor 1 januari 2012 

passende tuchtregelgeving. De KNRB voldoet aan de eerste eis. Door middel van het opstellen van dit 

conceptbeleid betreffende ongewenste omgangsvormen en het inbrengen van dit conceptbeleid als 

discussiestuk in de AV van 5 maart 2011, bereidt de KNRB zich voor op het voldoen aan de tweede 

eis. Door de ad-hoc commissie is er voor gekozen om eerst op inhoudelijk gebied, beleidsmatig aan 

te geven wat er moet gebeuren en daarna over te gaan op de uitvoering van dit beleid en de daartoe 

noodzakelijke reglementen en overige bepalingen De keuze of de KNRB voor de uitvoering al dan niet 

tot een regeling  met het ISR overgaat, behoeft daarom in dit stadium nog niet gemaakt te worden. 

Actuele informatie vanuit NOC*NSF duidt op een mogelijke verandering, waarbij een gefaseerde 

invoering aan de orde is. Hiervoor maakt NOC*NSF in 2011 een tijdpad. De AV van NOC*NSF neemt 

hierover in mei 2011 een besluit. 
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Ontwikkelingen in de afgelopen jaren 
In de 90-er jaren heeft de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) de gedragsregels (zie bijlage) 

betreffende seksuele intimidatie (hierna SI) in de sport van het NOC*NSF omarmd en een 

vertrouwenspersoon SI aangesteld. Dit om helder te maken voor welk gewenst gedrag en welke 

omgangsvormen de bond wenst te staan en om een loket te bieden waar leden van de bond (ook 

leden van haar leden) terecht konden met een klacht of vraag met betrekking tot ongewenste 

omgangsvormen. 

In de Nederlandse sportwereld is het onderwerp op veel plaatsen relevant gebleken, er zijn veel 

situaties betreffende ongewenste omgangsvormen voorgekomen, zoals uit de nu volgende cijfers 

blijkt. In de afgelopen drie jaar (2007-2010) zijn er 256 meldingen van seksuele intimidatie geweest 

bij 32 verschillende bonden. Deze meldingen variëren van o.a. verbale seksuele intimidatie, 

ongewenste aanrakingen en voyeurisme tot aanranding, verkrachting en langdurig misbruik. Een 

derde van de meldingen betreft deze laatste drie ernstige vormen van seksueel misbruik, waarvoor 

ook bijna alle plegers zijn veroordeeld (tuchtrechtelijk en/of strafrechtelijk). Hoewel deze cijfers over 

de sportwereld in zijn totaliteit gaan, moeten we er (helaas) van uit gaan dat deze problematiek ook 

binnen de KNRB voorkomt. 

Nadat het KNRB-bestuur in de 90-er jaren de toen geldende gedragsregels heeft overgenomen is er 

in de (roei) wereld veel veranderd en spelen er ontwikkelingen op diverse fronten. Zo is het 

onderwerp doping ook in de roeibond een thema van serieuze aandacht geworden, waarbij de bond 
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er toe is verplicht om het omgaan met dit onderwerp in beleid en praktijk goed in te richten. Onder 

andere daarom is binnen de roeibond discussie over het “individueel lidmaatschap” thans actueel. 

Vanuit bestuurlijk perspectief zijn dit majeure ontwikkelingen die aan de kern van de organisatie van 

de roeibond komen en dus zorgvuldige afwegingen en besluitvorming moeten kennen. 

Voor doping is het ISR nu de instantie is, die de handhaving op dit onderwerp verzorgt. Het contract 

van de bond met het ISR voorziet momenteel alleen in tuchtrechtspraak inzake dopingzaken. Ook is 

het mogelijk om de afwikkeling van tuchtrechtelijke zaken betreffende agressief gedrag (“schoppen, 

trappen, slaan”) en van seksuele intimidatie via het ISR te regelen. Voorlopig heeft de KNRB ervoor 

gekozen om deze zaken niet aan het ISR over te dragen. Als de KNRB dit wil wijzigen, moet deze 

verandering door de AV worden goedgekeurd. 

Parallel aan de discussie over handhaving op dopingbeleid komt het onderwerp “seksuele 

intimidatie” expliciet naar voren. De bond streeft ernaar om de wijze waarop dit thema de afgelopen 

jaren is ingevuld naar een professioneler niveau te brengen. Het is belangrijk om eerst te beschrijven 

wat de bond voorstaat op dit onderwerp, voordat tot het opstellen van uitvoeringsregels en een 

tuchtregeling wordt overgegaan. Onder andere door de ervaringen van de KNRB-

vertrouwenspersoon in de afgelopen 14 jaar, is de definitie seksuele intimidatie te eng gebleken. Om 

die reden gaat de ad-hoc commissie van het bredere begrip “ongewenste omgangsvormen” uit. Ter 

illustratie van de situatie binnen de KNRB volgen hier de meldingen die in de afgelopen 14 jaar bij de 

vertrouwenspersoon van de KNRB zijn gedaan. 

- 6 klachten: 

o bij 3 daarvan is advies gevraagd bij de vertrouwenspersoon van NOC*NSF; 

o één geval van seksueel misbruik; 

o bij 2 klachten is de vertrouwenspersoon als mediator opgetreden; 

o bij alle klachten ging het om ongewenst gedrag gebaseerd op ongelijke 

machtsverhoudingen tussen coach en roeier. 

- advisering en informatieverstrekking: 14 gevallen. 

 

De vertrouwenspersoon van de KNRB is er van overtuigd dat deze gemelde gevallen slechts het topje 

van de ijsberg zijn, en dat elk geval er een teveel is, dat mogelijk door een goed preventief beleid 

voorkomen had kunnen worden. Deze stellingname is door de ad-hoc commissie onderschreven. 

Definities 
In onze samenleving ligt de nadruk veelal heel expliciet op seksuele intimidatie. Seksuele intimidatie 

kan vóórkomen tussen sporters onderling, tussen kader onderling en tussen sporters en kader. 

Seksuele intimidatie komt veelal voor in relaties waar sprake is van een machtsverschil, door leeftijd, 

positie of bijvoorbeeld getal. 

De ad-hoc commissie heeft er voor gekozen om het vraagstuk van seksuele intimidatie te plaatsen in 

het brede kader van ongewenste omgangsvormen. Het gaat om een sociaal veilige sportomgeving. 

Ongewenste omgangsvormen 

Onder ongewenste omgangsvormen verstaan wij seksuele intimidatie, agressie en geweld tegen 

personen, pesten en discriminatie. De Wet Gelijke Behandeling verplicht de vereniging dergelijke 
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gedragingen tegen te gaan en te voorkomen. Gedraging en ervaring van ongewenst gedrag zijn 

echter subjectief. Wat de één onverschillig laat, ervaart de ander als ongewenst, kwetsend of 

bedreigend. De wet bepaalt nadrukkelijk dat de ervaring maatgevend is. Niet hoe de gedraging is 

bedoeld, maar hoe deze wordt ervaren is bepalend voor de vraag of er sprake is van ongewenstheid. 

Seksuele intimidatie 

1. Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, 

non verbale of fysieke zin die door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst 

wordt ervaren, waaronder mede begrepen seksueel misbruik. 

2. Onder seksuele intimidatie, zoals vermeld in lid 1, zijn mede begrepen de in de artikelen 239 

t/m 250 (Titel XIV: Misdrijven tegen de zeden) van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde 

feiten. 

Seksueel misbruik 

Alle seksuele handelingen en seksuele relaties tussen een begeleider en een jeugdige sporter tot 16 

jaar. En indien iemand misbruik maakt van zijn of haar functionele relatie tot een sporter om een 

seksuele relatie aan te gaan. 

 

Preventie 
Het belangrijkst is om te voorkomen dat ongewenste omgangsvormen kunnen plaatsvinden. 

Ongewenste omgangsvormen leiden veelal tot schokkende situaties. Naast het voorkómen ervan is 

het straffen zeer belangrijk. 

Er zijn lidverenigingen die het onderwerp ongewenst gedrag of seksuele intimidatie op goede wijze in 

hun vereniging hebben verankerd. Zij hebben al beleid hebben gemaakt, vertrouwenspersonen 

aangesteld etc. De bond verwacht door duidelijk verantwoordelijkheid voor dit onderwerp te nemen 

en er actief mee aan de slag te gaan en erover te communiceren, dat het onderwerp in de 

roeigemeenschap naar een hoger niveau van belangstelling, bestuurlijke aandacht en collectief besef 

wordt gebracht. In de veronderstelling dat daar een grote preventieve werking van uitgaat ter 

voorkoming van mogelijke gebeurtenissen / excessen en dat het een grotere bespreekbaarheid en 

daarmee verlaging van drempels brengt voor diegenen die met een ervaring van ongewenst gedrag 

“rondlopen” en twijfelen wat ermee te doen. 

De roeibond zal zelf enkele vertrouwenspersonen aanstellen als ook het bondsbureau equiperen met 

voldoende kennis en een aanspreekpunt op dit onderwerp. Deze capaciteit kan in overleg 

beschikbaar worden gesteld aan verenigingen om coaches en bestuurders mee te nemen in het 

onderwerp, de gedragsregels nader toe te lichten, discussies te voeren, een rol te spelen in 

(coach)cursussen van de KNRB op de vereniging etc. Ook zal het onderwerp ongewenste 

omgangsvormen expliciet in de portefeuille van een bestuurslid worden opgenomen. 

De gedragsregels zullen actief worden gecommuniceerd op de site van de bond, maar er zal ook naar 

andere mogelijkheden worden gekeken om de regels in praktijk te brengen. 



 5

Er zullen voor de verenigingsvertrouwenspersonen opleidingen worden georganiseerd in 

samenwerking met instanties die daarover kennis en ervaring hebben. Ook is het idee er om een 

netwerk voor de verenigingsvertrouwenspersonen op te richten, waar kennis en ervaringen kunnen 

worden gedeeld. 

Samenvattend: het voorkómen van ongewenste omgangsvormen is de verantwoordelijkheid van een 

ieder in onze samenleving, dus ook in onze roeigemeenschap. Allen zullen moeten bijdragen om dit 

te bereiken. Een goed klimaat moet hiervoor worden gecreëerd. 

Beleidsuitgangspunten 
De bond vindt het belangrijk dat alle leden van de lidverenigingen van de roeibond, inclusief 

vrijwilligers en personeel, zijn/haar activiteiten in het roeien in een fysiek en mentaal veilige 

omgeving kunnen uitoefenen. Om alle betrokken aan de gedragsregels en het beleid te kunnen 

binden is het noodzakelijk dat zij lid zijn van een vereniging, individueel lid zijn van de KNRB of 

werknemer zijn van de KNRB. 

De bond ziet de gedragsregels van het NOC*NSF als helder geformuleerde gedragsregels die op het 

juiste niveau van vormen van gedrag zijn opgesteld, te weten minder gedetailleerd dan sommige 

andere gedragsreglementen die elk gebruikt woord of elke fysieke handeling kwalificeren. De bond 

verklaart de gedragsregels van het NOC*NSF tot leidende toetssteen in haar beleid “ongewenste 

omgangsvormen”. In bijlage 1 zijn de gedragsregels opgenomen. 

 

Wanneer hebben we het over “ongewenste omgangsvormen“?  Eén van de kernen van ongewenst 

gedrag komt voort uit een relatie tussen twee mensen die “machtsongelijkheid” kent. In de sport is 

de relatie roeier- coach daarin de meest duidelijke.  (Waar in de term roeier wordt gebruikt wordtook 

roeister bedoeld). Een roeier wil dolgraag presteren en heeft daarin een afhankelijkheid van de 

coach. De coach heeft veel invloed op de roeier. De coach dient zich bewust te zijn van de impact van 

zijn relatie met de roeier. Men kan zich voorstellen dat naarmate de belangen van sportprestaties 

stijgen, het aspect van het goed omgaan binnen een ongelijke machtsrelatie stijgt. Waar ligt dan de 

grens? Wanneer is communicatie ongepast of intimiderend? Wanneer is fysiek aanraken ongepast of 

ongewenst? Die grens kan niet op sluitende wijze op papier worden vastgelegd, maar wordt feitelijk 

bepaald door degene die het gedrag ondergaat. 

Seksuele handelingen en/of een seksuele relatie tussen een coach en een jeugdige sporter onder de 

16 jaar is onder geen beding geoorloofd. In dit geval is er sprake van seksueel misbruik en daarmee 

van een strafbaar feit 

Met alleen regels en woorden op papier komen we er niet. Er moet veel gebeuren om in 

gezamenlijkheid van de KNRB en alle verenigingen een mechanisme te hebben dat ertoe leidt dat 

ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk worden voorkomen, door collectief besef van de regels 

en het elkaar aanspreken op de naleving daarvan, en dat daar waar die regels toch worden 

overschreden, er een atmosfeer bestaat waarin het slachtoffer een toegankelijk, laagdrempelig en 

vertrouwd “loket” vindt waar een klacht of een vraag effectief kan worden geadresseerd. De 

mogelijkheid voor de klager om aangifte te doen bij de politie bestaat altijd. 

 

Het overgrote deel van de roeiactiviteiten vindt plaats op de verenigingen. De bond vindt dan ook 

dat waar het gaat om het creëren en continueren van een fysiek en mentaal veilige omgeving de 
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verantwoordelijkheid primair bij de verenigingen ligt. Dit is feitelijk ongeacht de vraag of leden 

individueel lid van de bond zijn, nu of in de toekomst, of dat zij enkel lid van een vereniging zijn. Dat 

betekent dat de bond van de verenigingen verwacht, dat op het gebied van ongewenste 

omgangsvormen, beleid en beleidsuitvoering op de verenigingen effectief worden ingericht. In het 

hoofdstuk “uitvoering” gaan we verder in op wat hier onder kan worden verstaan. 

Naast haar rol als koepel van haar lidverenigingen vervult de bond tevens een rol als werkgever van 

sporttechnisch kader en administratief (bureau)personeel. Ook heeft zij in het verlengde daarvan een 

speciale verantwoordelijkheid voor roeiers die door verenigingen aan de diverse nationale equipes 

zijn afgestaan en voor vrijwilligers die onder auspiciën van de KNRB werkzaam zijn. In die rol is zij 

verantwoordelijk voor het creëren van een veilige fysieke en mentale omgeving voor betrokkenen 

zoals hierboven genoemd. 

Uitvoering van beleid 
Voor het voeren van een effectief beleid is het van belang concrete doelstellingen te formuleren 

waaraan de effectiviteit van het beleid kan worden getoetst. De KNRB heeft de volgende 

doelstellingen geformuleerd: 

Doelstellingen 

- Kaderleden zijn zich bewust van de invloed die ze op sporters hebben en gaan zorgvuldig om 

met de persoonlijke gevoelens van sporters. 

- Kaderleden maken geen misbruik van hun machtspositie en houden zich aan de 

gedragsregels. 

- De omgangscultuur tussen sportbegeleiding en sporters is zodanig dat de mondigheid van 

sporters wordt bevorderd en sporters hun grenzen kunnen aangeven. 

- De cultuur op de verenigingen is zodanig dat mannen en vrouwen, jongens en meisjes zich er 

thuis voelen. 

- Er is een systeem van begeleiding en intervisie voor kaderleden. 

- Leden weten waar ze terecht kunnen met klachten over ongewenste omgangsvormen. 

- In geval van ongewenste omgangsvormen wordt er zorgvuldig en alert gehandeld door 

verenigingsbestuurders en kaderleden. 

- De bewustwording onder de leden van de roeigemeenschap is groot. Alle leden zijn op de 

hoogte van de gedragsregels en waar men terecht kan met een klacht. 

Wat gaan de lidverengingen en wat gaat de bond doen, om deze doelstellingen in te vullen? 

Verantwoordelijkheid lidverenigingen 

De lidverenigingen dienen een beleid te hebben voor ongewenste omgangsvormen. In dat beleid 

worden de gedragsregels van het NOC*NSF geadopteerd. Om dat beleid te effectueren is een aantal 

maatregelen aan de orde: 

- Preventie is het belangrijkste. Hoe beter men er in slaagt om een cultuur en atmosfeer op de 

vereniging te creëren waarin iedereen elkaar durft aan te spreken op gedrag, vanuit het 

besef van het belang van het voorkómen van gedrag dat over grenzen heengaat, hoe veiliger 
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de omgeving wordt en excessen kunnen worden voorkomen. Zeker de burgerverenigingen 

met grote aantallen junioren hebben een groot belang bij het implementeren van effectief 

beleid op het onderwerp “ongewenste omgangsvormen”. De junioren vormen één van de 

meest kwetsbare groepen waar het gaat om machtsongelijkheid, daar er in de verhouding 

tussen volwassen en onvolwassen een ongelijkheid aanwezig is, waardoor de impact van 

ongewenst gedrag vele malen groter is dan die tussen volwassenen in een machtsongelijke 

situatie. 

- De vereniging is zelf verantwoordelijk voor een fysiek en mentaal veilige omgeving op de 

vereniging. 

- Gedragsregels worden actief uitgedragen binnen de vereniging. 

- Om naleving van de gedragsregels te kunnen handhaven is het noodzakelijk dat alle 

betrokkenen bij de vereniging (zoals bijvoorbeeld alle coaches) lid zijn van de vereniging. 

- Bij het inhuren van externe professionals/ specialisten door de vereniging informeert de 

vereniging naar de gedragsregels waar deze personen via hun werkgever aan verbonden zijn. 

- Coaches en bestuurders worden separaat en met extra nadruk gewezen op het navolgen van 

de gedragsregels. Hen wordt het besef bijgebracht over het aspect van “machtsongelijkheid” 

en wat de impact daarvan kan zijn. 

- Op elke vereniging wordt minstens één vertrouwenspersoon aangesteld, bij voorkeur twee, 

een man en een vrouw. 

- Handhaving is een belangrijk aspect. De vereniging moet een heldere structuur inrichten hoe 

wordt omgegaan met leden die de gedragsregels hebben overschreden, aangevuld  met de 

rol van de vertrouwenspersoon en het bestuur daarbij. Eventueel kan het instellen van een 

klachtencommissie (bijvoorbeeld ter ondersteuning van de vertrouwenspersoon in tweede 

instantie) een keuze zijn. 

- De bewustwording onder alle leden vergroten over het fenomeen ongewenste 

omgangsvormen, gedragsregels, wat te doen bij confrontatie met ongewenste 

omgangsvormen, over toegang tot hulp etc. 

Verantwoordelijkheid van de KNRB 

- Beleid maken op het onderwerp “ongewenste omgangsvormen”. 

- In dit beleid moeten “preventie” en “uitvoering” worden uitgewerkt, inclusief de rolverdeling 

tussen verenigingen en de bond zelf. Dit document is hiervoor de aanzet. 

- Jaarlijkse rapportage van vertrouwenspersoon betreffende aantallen en soort klachten en 

interventies. 

- Faciliteren van de verenigingen met: 

- het komen tot een goed beleidsplan; 

- het aanstellen van vertrouwenspersonen; 

- het opleiden van vertrouwenspersonen; 

- model protocol Preventie ongewenste omgangsvormen; 

- het inrichten van een netwerk van vertrouwenspersonen (vraagbaak) voor hulp bij een 

probleem, advies, een vraag etc. 

- Verenigingen aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor een veilig klimaat op de 

vereniging. 



 8

- Het aanstellen van 2 of 3 vertrouwenspersonen (mannelijk en vrouwelijk) van de KNRB, die 

o.a. de vertrouwenspersonen van verenigingen kunnen ondersteunen bij concrete gevallen. 

- Voorbeelden geven voor het opnemen van bepaalde artikelen in statuten en HR van 

verenigingen ter ondersteuning van het uitvoeren van beleid over ongewenste 

omgangsvormen. 

- Het aanstellen van een eigen vertrouwenspersoon voor medewerkers en équipe-roei(st)ers. 

- Het equiperen van het bondsbureau met de juiste capaciteit en kennis op dit onderwerp om 

zowel verenigingen als vertrouwenspersonen te ondersteunen. 

- Het curriculum van alle instructeurs-, coach- en kamprechteropleidingen van de bond 

aanvullen met het onderwerp gedragsregels/ongewenste omgangsvormen. 

- Meedoen aan het initiatief van NOC*NSF om te komen tot een landelijke database met 

namen van mensen die vanwege “ongewenste omgangsvormen” geweerd zouden moeten 

worden uit de sport.  

- Een pool samenstellen van bewezen deskundige vrijwilligers, bijvoorbeeld met medische 

achtergrond, die beschikbaar zijn om als mediator te kunnen optreden. 

- Een vrijwilligersovereenkomst opstellen waarin de gedragsregels zijn opgenomen, voor 

vrijwilligers die onder auspiciën van de KNRB werkzaamheden verrichten bij KNRB 

activiteiten, maar geen lid zijn van een vereniging. 

 

Rol KNRB-vertrouwenspersoon 

- Klachten behandelen: iemand meldt zich met een klacht. In een telefonisch of persoonlijk 

gesprek probeert de vertrouwenspersoon een concreet beeld te krijgen van de klacht en de 

klager. De gedragsregels van het NOC*NSF gelden daarbij als leidraad. Als het erop lijkt dat er 

sprake is van overschrijding van de gedragsregels, wordt de klacht in behandeling genomen. 

- De vertrouwenspersoon vraagt de klager wat zijn/haar doel is met het verzoek om de klacht 

te behandelen. De doelstelling van de klager is in principe leidend voor de vervolgacties van 

de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon doet niet aan waarheidsvinding. Als dat 

wordt gewenst door de klager geeft de vertrouwenspersoon aan dat daarvoor aangifte bij de 

politie moet worden gedaan. Het doen van aangifte wordt overigens altijd als mogelijkheid 

door de vertrouwenspersoon bij de klager aangegeven als de inhoud van de klacht daartoe 

aanleiding geeft. Afhankelijk van de doelstellingen van de klager kunnen verschillende 

trajecten naast elkaar lopen. 

- Afhankelijk van de inhoud van de klacht en de doelstelling van de klager met het verzoek tot 

behandeling van de klacht, kan hoor en wederhoor worden toegepast, en/of volgt een 

gesprek waarbij de klager, de beklaagde en de vertrouwenspersoon aanwezig zijn.  

- Is er behoefte aan mediation, tussen klager en beklaagde, of tussen bestuur en ouders etc. 

dan kan de vertrouwenspersoon zich daarvoor aanbieden. De betrokkenen kunnen besluiten 

of ze liever een andere mediator willen. De bond zal een pool samenstellen van bewezen 

deskundige vrijwilligers (bijvoorbeeld medische achtergrond), die beschikbaar zijn om als 

mediator in een dergelijke casus te kunnen optreden. 

- De vertrouwenspersonen van de bond hebben desgewenst contact met NOC*NSF over een 

concrete casus. 
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- Naast klachten zijn de vertrouwenspersonen ook beschikbaar voor advies. Advies in een 

concrete casus op een vereniging, advies over hoe bepaalde situaties of gedragingen te 

kwalificeren etc. Zeker nu de meeste verenigingen nog niet over een eigen 

vertrouwenspersoon beschikken is er merkbare behoefte vanuit besturen of andere 

individuen van verenigingen aan advies, kennis of sparren over hoe met bepaalde zaken 

betreffende dit onderwerp om te gaan.  

- De vertrouwenspersoon van de KNRB is voorlopig beschikbaar als verenigingen nog geen 

eigen vertrouwenspersonen hebben aangesteld. 

- De vertrouwenspersoon van de KNRB kan daarna optreden als sparringpartner van de 

vertrouwenspersonen van de verenigingen. 

Tuchtmaatregelen 
Als een klacht niet door intern overleg of door mediation is op te lossen kan hij bij een 

tuchtrechtsprekend college worden ingediend. De vorm en bevoegdheid van dit college kunnen 

verschillend zijn. Bij verenigingen is dit meestal het verenigingsbestuur, bij de KNRB is dit tot op 

heden ook het bestuur, maar dit zal in de toekomst anders zijn. Er kan een eigen KNRB-

tuchtcommissie zijn, of de tuchtrechtspraak kan worden uitbesteed aan een instantie die geheel 

buiten de eigen sport staat, zoals het ISR. Het ISR werkt echter alleen voor personen die individueel 

lid zijn van de KNRB, alleen bij gevallen van seksuele intimidatie en alleen als het gehele traject 

volgens het protocol van het ISR wordt afgelegd. De ad-hoc commissie is van mening dat gezien de 

definitie van ongewenste omgangsvormen zoals de KNRB die voorstaat, aansluiting bij het ISR 

onvoldoende is.  

In welke vorm de behandeling van een klacht zal worden aangepakt zal het bestuur van de KNRB in 

de loop van 2011 verder uitwerken. 

Vervolgstappen 
Het bestuur van de KNRB brengt deze nota uit aan de Algemene vergadering van de roeibond. Het 

bestuur verzoekt de AV om de volgende acties aan de KNRB zelf en aan de lidverenigingen op te 

dragen. 

KNRB 

- Functieomschrijving, inclusief verantwoordelijkheden voor vertrouwenspersoon van de KNRB 

te ontwerpen. 

- Protocol voor het omgaan met ongewenste omgangsvormen te ontwerpen en vast te stellen. 

- Gedragsregels aan te nemen en uit te dragen. 

- Draagvlak betreffende de problematiek van ongewenste omgangsvormen  te creëren. 

- Bondsmedewerker inzetten voor het beleid en de uitvoering betreffende ongewenste 

omgangsvormen. 

- Bestuurslid aanwijzen voor thema ongewenste omgangsvormen. 

- Bewustwording binnen de roeigemeenschap vergroten door: 

o voorlichting via het blad “Roeien’ en de website van de KNRB; 

o onderwerp op de agenda van de komende AV’s zetten; 

o onderwerp opnemen binnen alle KNRB-opleidingen; 
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o cursussen geven of organiseren aan specifieke doelgroepen binnen deze 

problematiek; 

o verenigingen aanzetten tot het formuleren en actief uitvoeren van beleid; 

o tuchtregeling uit te werken, die van toepassing is op alle leden van de bij de KNRB 

aangesloten verenigingen.  

Verenigingen 

- Beleid over ongewenste omgangsvormen formuleren, vaststellen en uitvoeren. 

- Preventieve maatregelen nemen ter voorkoming van ongewenste omgangsvormen. 

- Gedragsregels overnemen en uitdragen. 

- Alle betrokkenen bij de vereniging lid van de vereniging maken. 

- Vertrouwenspersonen aanstellen. 

 

 

Bijlage: Gedragsregels van NOC*NSF betreffende ongewenste omgangsvormen, augustus 2010 

(NOC*NSF spreekt in zijn gedragsregels over Seksuele intimidatie en niet over Ongewenste 

omgangsvormen). 
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BIJLAGE 1, gedragsregels Seksuele intimidatie, NOC*NSF, augustus 2010 

 

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig 

voelt. 

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn 

waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het 

kader van de sportbeoefening. 

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie 

tegenover de sporter. 

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien 

jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de 

begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, 

zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en 

borsten. 

6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte intimiteiten via welke communicatie dan ook. 

7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect 

omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de 

hotelkamer. 

8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als 

gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) 

sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat 

zij hun werk goed kunnen uitoefenen. 

9. De begeleider zal de sporter uit persoonlijke overwegingen geen (im)materiële vergoedingen 

geven. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in 

onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan. 

10. Indien de begleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregles zal 

hij de desbetreffende persoon erop aanspreken. 

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de 

verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 

 


