
 
 
Vertrouwenscontactpersoon KNRB 
 
In 2016 is een nieuwe vertrouwenscontactpersoon voor de KNRB aangesteld. Oud 
toproeister Pieta van Dishoeck, thans klinisch psycholoog, is aangesteld als 
vertrouwenscontactpersoon van de KNRB.  
 
De vertrouwenscontactpersoon was een slapende functie geworden nadat de 
roeiverenigingen sinds 2000 waren gestimuleerd een eigen vertrouwenscontactpersoon aan 
te stellen. Hierdoor konden de meeste zaken waarbij er sprake was van grensoverschrijdend 
gedrag binnen de vereniging worden opgelost.  
In samenspraak met de sportbonden heeft NOC*NSF daarnaast een Vertrouwenspunt Sport 
opgezet. Alle sporters kunnen hier gebruik van maken. Net als hun omgeving: begeleiders, 
trainers, coaches, ouders, medische staf, teamgenoten, et cetera. Met deze service bieden 
zij de sport een luisterend oor waar zij terecht kunnen: 

• met persoonlijke vragen, dilemma’s of meldingen die vertrouwelijk zijn. In een 
vertrouwelijk gesprek met een deskundig vertrouwenspersoon of adviseur bespreek 
je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je 
houdt zelf de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt. 

• voor het melden van misstanden waar iets mee gedaan moet worden. Deze 
meldingen leiden tot vervolgonderzoek, waarbij het mogelijk is dat dit onderzoek leidt 
tot sancties en / of maatregelen 

 
Met de oprichting van het vertrouwenspunt sport heeft het NOC*NSF de procedures in geval 
van grensoverschrijdend gedrag proberen te professionaliseren. Dit is een proces wat nog 
volop in ontwikkeling is, getuige de nieuwsberichten van de afgelopen maanden.  
Enerzijds is er aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en wordt er geld 
vrijgemaakt voor het doen van wetenschappelijk onderzoek oa naar de prevalentie van 
bijvoorbeeld seksueel misbruik in de sport. Anderzijds is er ook veel kritiek; de procedures 
zouden als een doofpot werken en sporters zouden slecht geholpen worden.  
 
Mede hierom is het ook belangrijk dat er niet alleen een vertrouwenspunt sport vanuit het 
NOC*NSF is, maar dat er ook vertrouwenscontactpersonen zijn op de verenigingen en dat er 
een vertrouwenscontactpersoon is van de KNRB die altijd geconsulteerd kan worden in 
geval van vragen. De vertrouwenscontactpersonen op de roeiverenigingen staan dichterbij 
de sporters, zijn hiermee toegankelijker en laagdrempeliger te benaderen. De 
vertrouwenscontactpersoon van de KNRB is er daarnaast voor roeiers die in de equipe 
zitten.  
 
Werkzaamheden vertrouwenscontactpersoon KNRB 

- consultatie voor vertrouwenscontactpersonen roeiverenigingen 
- opleiding en intervisie vertrouwenscontactpersonen 
- samenwerken met bestuur om veilig sportklimaat te garanderen 
- vertrouwenscontactpersoon equipe leden 

 
Werkzaamheden vertrouwenscontactpersoon 2016: 

- presentatie landelijke roeidag 
- intervisiemiddag vertrouwenscontactpersonen roeiverenigingen (15 deelnemers) 
- 3 telefonische consultaties roeiverenigingen 
- 5 meldingen van grensoverschrijdend gedrag 
- presentatie ARB junioren dag 
- informeren van Vertrouwenscontactpersonen roeiverenigingen rondom laatste 

ontwikkelingen 
-  



 
Doelen 2017 

- gedragsregels binnen KNRB formaliseren voor coaches die wel betrokken zijn bij 
equipe, maar niet in dienst 

- bekendheid vertrouwenscontactpersoon equipe vergroten 
- veilig sportklimaat in samenwerking met bestuur blijft altijd een aandachtspunt 
- intervisies worden tegenwoordig georganiseerd door NOC*NSF, hierbij aansluiten 
- informeren van Vertrouwenscontactpersonen roeiverenigingen rondom laatste 

ontwikkelingen 


