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Aegir masterclass: sociale veiligheid binnen uw vereniging 
De Aegir masterclass omvat beide workshoprondes, 
alleen een deel volgen is niet bedoeling. 
 
In de Aegir masterclass bespreken we hoe een veilig 
sportklimaat op een vereniging er uit ziet. We gebruiken 
de visie van drie verschillende sprekers om uiteindelijk 
de deelnemers van de masterclass handvatten te bieden 
om met het thema sociale veiligheid aan te slag te gaan.  
 
Ronde 1 
Kris van der Veen 
Kris brengt aan de hand van persoonlijke voorbeelden in kaart wat sociaal onveilige situaties zijn. 
Hierna benoemt hij enkele ogenschijnlijk kleine aanpassingen waarmee bedreigingen voor een veilig 
sportklimaat kunnen worden voorkomen. 
 
Rinze Krijgsman 
Rinze, psycholoog bij Krauthammer, gaat dieper in op het psychologisch aspect van een veilig 
sportklimaat. Onderwerpen die hij benoemt zijn: het herkennen van sociaal onveilige situaties, de 
oorzaken van sociaal onwenselijk gedrag en hoe we dit kunnen voorkomen. 
 
Ronde 2 
Susannah Chernowitz: een gezonder sportklimaat als basis voor een veilige roeivereniging 
Het sportklimaat omschrijft hoe men op de roeivereniging omgaat met trainen en presteren. Dit deel 
van de cultuur heeft veel invloed op plezier in de sport en ontwikkeling als roeier. In deze workshop 
legt sportpsycholoog Susannah Chernowitz, oprichtster van de Prestatiekwekerij, aan de hand van 
alledaagse voorbeelden het sportklimaat uit. Je leert waarop te letten en welke keuzes te maken, 
voor een fijne veilige leeromgeving en maximale progressie van roeiers. 
 
Dilemmaspel 
Dilemma’s worden gedurende beide rondes voorgelegd aan de masterclass deelnemers. Samen met 
een panel bestaande uit alle sprekers wordt een aantal dilemma’s besproken. De bedoeling is dat 
deelnemers de geboden handvatten gebruiken om de dilemma's te beoordelen. 

Workshopronde 1 
 
Aanspreken? Gewoon doen!  
Workshopgever: Gytha Heins 
Workshopronde: 1 
 
Na de interactieve lezing kijkt u anders aan tegen aanspreken, 
waardoor u eerder de confrontatie met andere leden aangaat en zelf 
meer leert als u aangesproken wordt. Ook kunt u anderen inspireren 
hetzelfde te doen. U zult daarmee effectiever worden in uw 
samenwerkingen en uw doelstellingen sneller realiseren. 
 
We willen allemaal dat leden hun afspraken met ons nakomen, dat we 
kort en krachtig vergaderen, dat er direct gecommuniceerd wordt (dus 
geen geroddel) en dat iedereen eerlijk zegt wat hij vindt en doet wat hij 
zegt. We denken dat het creëren van een aanspreekcultuur de oplossing is en hopen dat al die 



4 
 

anderen hun gedrag veranderen. Gytha Heins deed drie jaar onderzoek naar de aanspreekcultuur en 
deelt in deze workshop haar conclusies en een aantal praktische oplossingen die wél werken. 
 
Millennials: hoe betrek je ze bij uw vereniging? 
Workshopgever: Margot van Beusekom 
Workshopronde: 1 
 
Wat zijn millennials? Hiermee wordt de doelgroep 
bedoeld die geboren is tussen ongeveer 1980 en 2000, 
die met grote technologische vernieuwingen is 
opgegroeid en die behoort tot de zogeheten generatie Y. 
In deze workshop neemt Margot u mee in de belevingswereld van millennials en hoe u deze 
doelgroep kunt betrekken bij uw vereniging. Als sporter maar vooral ook als vrijwilliger. Margot deelt 
een aantal essentiële weetjes over de doelgroep, maar wil vooral realiseren dat er onderling 
concrete ervaringen en ideeën worden uitgewisseld. Een interactieve sessie dus.  
 
De nieuwe generatie is lui. Ze willen zich nergens voor inzetten en nergens voor vastleggen. Ze doen 
alleen waar ze zelf zin in hebben en houden geen rekening met anderen. Ze hoppen van baan naar 
baan en zijn niet loyaal. Dit is zo’n beetje de algemene omschrijving van de nieuwe generatie: de 
millennials. Maar is dat wel echt zo…?  
 

Mediastrategie 
Workshopgevers: Arne Mosselman en Luuc Renema 
Workshopronde: 1 
 
Helden staat bekend om het prachtige magazine dat zes keer per jaar uitkomt. Daarnaast 
maakt Helden steeds vaker sportdocumentaires en mooie sportproducties voor tv. Ook was 
Helden verantwoordelijk voor de gehele olympische roeicampagne van Aegon. Arne legt uit 
hoe u in 2018 uw verhaal vertelt met digitale middelen en hoe u bijvoorbeeld als vereniging 
uw doelgroep bereikt. 

Spreken met aanstekelijk plezier 
Workshopgever: Erik Peekel 
Workshopronde: 1 
Doelgroep: onder andere voorzitters 
 
Er zijn momenten waarop u de leden mee wilt nemen in uw verhaal. Waar beweegt de vereniging 
naartoe? Welke besluiten zijn er genomen en waarom? Wat is de oorzaak van een budget 
overschrijding? 
De manier waarop u uw verhaal vertelt, is bepalend voor het effect dat u ermee hebt. Met de juiste 
aanpak wordt de Algemene Leden Vergadering aantrekkelijker voor ieder lid.  
In deze workshop leert Erik Peekel u spreken met aanstekelijk plezier. 
 
Erik Peekel is één van de meest gevraagde dagvoorzitters van Nederland. Hij presenteert sinds 2012 
het Aegon Nationaal Roeicongres. Erik adviseert organisaties bij het inzetten van evenementen 
vanuit zijn bureau Aaaaha! Bureau voor live communicatie. Hij schreef het boek 'Het evenement dat 
niemand wil missen - Hoe organiseer je dat?' Erik roeit bij KR&ZV De Maas. 
 

Medisch protocol op roeiwedstrijden  
Workshopgevers: Matthijs de Graaf en Hub Hingstman 
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Workshopronde: 1 
Doelgroep: iedereen die een roeiwedstrijd organiseert of betrokken is bij wedstrijden en mee wil 
denken over (medische) veiligheid. Van lokale jeugdwedstrijden tot (inter)nationale races, van 
kamprechter tot EHBO'er.  
 
De workshop bestaat uit twee delen. In deel één wordt het medisch protocol van de NSRF besproken 
en hoe dit tot stand is gekomen. In het tweede deel volgt een discussie om te kijken hoe er van dit 
plan een schaalbaar plan gemaakt kan worden, zodat zoveel mogelijk organisaties hiervan kunnen 
profiteren.  
 
Bestuurlijk vernieuwen en verjongen:  
Aandacht voor verschillen, juist om het verschil te maken! 
Workshopgever: Bas van der Heijden 
Workshopronde: 1 
Doelgroep: bestuurders  
 
Deze workshop is voor verenigingsbestuurders die zoeken naar 
oplossingen voor problemen en die ambities hebben. Bestuurders die 
inzien dat verandering essentieel is voor de continuïteit en 
vooruitgang.  
 
We besteden aandacht aan bestuurlijke vernieuwing en verjonging. We helpen u concreet op weg 
door ervaringen uit te wisselen en gezamenlijk in gesprek te gaan. We leggen de nadruk op nieuwe 
inzichten, mogelijkheden en praktische toepassingen voor uw vereniging. Ook bieden we u een zelf 
uit te voeren social media campagne om nieuwe talentvolle vrijwilligers voor de vereniging te 
werven.  
 
Roei mee met de grijze golf 
Workshopgevers: Nico van Ravesteyn, Martha Bloemberg en Hanneke Willemse. 
Workshopronde: 1 
 
Een leven lang roeien is een mooi motto, maar hoe faciliteer je dit? 
Door de vergrijzing en het vitaler blijven van oudere mensen, worden oudere roeiers een belangrijke 
(nieuwe) doelgroep voor veel verenigingen. De Gezondheidsraad adviseert ouderen in een recent 
beweegadvies: ‘minimaal 150 minuten per week matig intensief bewegen, verspreid over 
verschillende dagen’. Roeien kan hiervoor een goede invulling zijn en het helpt ook bij opbouwen van 
een (nieuw) sociaal netwerk. Hoe versterkt u uw vereniging met oudere roeiers (60-plus). 
 
Het doel is ervaringen uitwisselen en ideeën opdoen om als vereniging aantrekkelijker te zijn of te 
worden voor ‘krasse oudjes’. Roeien is een goede ouderen sport en een leven lang roeien is een mooi 
motto, maar wat zijn de specifieke wensen en behoeften van oudere roeiers en hoe faciliteer je 
deze? 
 

De roeisport is te mooi voor doping! 
Rondetafelgesprek onder leiding van: Monica Visser en Hélène Fobler 
Workshopronde 1: 
 
De roeisport is tegen doping. De kernwaarden van het roeien zijn puur, eerlijk, teamwork en gezond! 
Wij hebben dit met elkaar belegd in de statuten van de KNRB, de statuten van de aangesloten 
verenigingen en in het wedstrijdcontract. Hiermee is het Nationale Doping Reglement van toepassing 
op alle verenigingsleden. 
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Het Wereld Anti Doping Agentschap (WADA) stelt nieuwe regels voor die per 2018 van toepassing 
zijn. Mocht er een dopingzaak komen bij de roeibond, dan vereist dat veel nauwkeurigheid, 
zorgvuldigheid en een strakke planning. De KNRB heeft een tuchtkamer met bekwame leden 
ingericht, maar (gelukkig) nog nooit een dopingzaak bij de hand gehad om ervaring op te doen. Met 
de nieuwe regels, de strakke eisen aan dopingprocedures en geen ervaring in dopingzaken, stelt de 
roeibond de huidige tuchtfunctie voor doping ter discussie. 
 
Om deze redenen willen wij voor dopingzaken graag aansluiting zoeken bij het Instituut voor 
Sportrechtspraak (ISR). De ISR is bekwaam, heeft meer ervaring dan een individuele sportbond. Zo 
kan het ISR gebruik maken van 50 tuchtrechters die door de ISR in hun onafhankelijk functie worden 
gefaciliteerd. Op dit moment zijn ruim 60 sportbonden (van de 73) aangesloten bij het ISR. Door dit 
volume is er sprake van uniformiteit, kwaliteit en wordt recht gesproken, onafhankelijk van de bond. 
Op het Roeicongres willen wij met u in gesprek hierover en verdere toelichting geven. 
 

Coastal rowing 
Workshopgever: Harald Kruithof 
Workshopronde: 1 
Doelgroep: roeiers met belangstelling  voor coastal rowing als breedtesport, als wedstrijdsport en in 
het bijzonder roeiers en/of teams die overwegen om zich in te schrijven voor het Nederlands 
Klassement Coastal Rowing. 
 
Coastal rowing is een van de snelst groeiende activiteiten binnen het roeien. Het IOC wil sporten 
spectaculairder aanbieden en toegankelijker maken. FISA/World Rowing vult deze wens in met 
coastal rowing. In 2017 heeft de KNRB deze tak van sport actief omarmd door aansluiting te zoeken 
bij bestaande breedtesportactiviteiten en door ervaring op te doen met coastal rowing wedstrijden. 
In oktober zijn de eerste Nederlandse teams verschenen aan de start van de World Rowing Coastal 
Championships in Thonon-les-Bains. In 2018 beoogt de inmiddels geïnstalleerde KNRB Commissie 
Coastal Rowing enkele toertochten te organiseren. Daarnaast heeft zij een klassement in het leven 
geroepen, bestaande uit vijf wedstrijden die geroeid worden volgens het FISA format. Met deze 
workshop beoogt de Commissie Coastal Rowing deze tak van sport meer bekendheid te geven aan de 
hand van korte filmpjes, foto’s en door het beantwoorden van vragen. Daarnaast besteden we extra 
aandacht aan verschillende veiligheidsaspecten: uitrusting van roeiers (reddingsvesten) en boot 
(zeewaardigheid); begeleiding van evenementen door de organisatie (inclusief communicatie op het 
water) en de rol van de stuurman (sturen op open water en tijdens wedstrijden). 
 

Crowdfunding met ‘Roeien Voor een Ander’ 
Workshopgever: Jack Simons                                          
Workshopronde: 1  
Doelgroep: studentenverenigingen  
 
RoeienVooreenAnder.nl is een online actieplatform special voor roeiers en roeiverenigingen. 
In deze workshop laat initiator van het platform Jack Simons zien hoe het platform werkt en wat de 
toegevoegde waarde is voor de roeisport.  Individuele roeiers ervaren hoe ze met hun prestatie een 
maatschappelijke bijdrage kunnen leveren  en zo een meerwaarde kunnen geven aan hun 
sportbeleving. 
Verenigingen leren hoe ze via het platform een wedstrijd of ander evenement kunnen koppelen aan 
1 of verschillende goede doelen. Ook het opzetten van een Crowdfunding actie voor nieuwe boten of 
renovatie van de kantine inventaris komt aan de orde.  
Voor deelnemers aan de workshop is er een gratis actiesite als speciale roeicongres aanbieding.  
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Adviescommissie Veiligheid KNRB 
Workshopgever: Adviescommissie Veiligheid KNRB 
Workshopronde: 1 
 
De adviescommissie Veiligheid van de KNRB adviseert de KNRB en haar commissies over 
beleidsvorming ten aanzien van veiligheid rondom de beoefening van de roeisport.  
 
Tijdens deze workshop gaat de adviescommissie in op algemene veiligheidsaspecten waardoor 
bestuurders op een toegankelijke manier aan de veiligheid binnen de vereniging kunnen bijdragen. 
Aan welke context- en risicofactoren moet gedacht worden? Welke maatregelen kunnen genomen 
worden? Op welke manier kunnen roeiers bijdragen aan de veiligheid? En wie is hier eigenlijk 
verantwoordelijk voor? 
 

Workshopronde 2 
 
Presteren met communiceren                                 
Workshopgever: Martin van Berkel                                          
Workshopronde: 2                                                                                   
 
Communicatie verandert. Razendsnel zelfs. In een aantal 
jaar verdween bij veel sportverenigingen het clubblad en werden platforms als Instagram 
verwelkomd. Welke middelen kies je voor de vereniging? Hoe kun je met communicatie nieuwe 
leden werven? Hoe zorg je dat leden als ambassadeur de club promoten? Hoe organiseer je al de 
communicatiewerkzaamheden slim? In deze sessie - met concrete en inspirerende tips en 
voorbeelden - neemt Martin van Berkel u mee in de wereld van communicatie voor roeiverenigingen. 

Over Martin van Berkel  
Martin van Berkel is vrijwel dagelijks actief met het communicatievak en sport. Hij is Manager 
Communicatie en Media bij de Nevobo en de oprichter van Clubbereik. Martin is de auteur van het 
Handboek Communicatie voor sportverenigingen en het Handboek Social media voor 
sportverenigingen. 
 
Best practices in Dual Career 
Workshopgever: Stephan Hakkers 
Workshopronde: 2 
 
Stephan werkt al jaren aan de duale carrière van 
sporttalenten. Als docent op een Topsport Talentschool 
en als onderzoeker bij het Mulier Instituut. Nu werkt hij 
binnen het lectoraat Topsport en Onderwijs van de Hogeschool van Amsterdam en adviseert hij 
sportclubs en sportbonden in binnen- en buitenland over de afstemming van topsport, studie en 
werk.  
 
Het afgelopen jaar heeft Stephan in veertien landen onderzoek verricht naar ‘de best practices in 
Dual Career’. Van het succesvolle La Messia programma van FC Barcelona tot aan de 
handbalacademie in Göteborg. In zijn workshop ‘nieuwe Dual Career perspectieven’ geeft Stephan 
een overzicht van deze inspirerende voorbeelden die ook aan de basis staan van de door hem 
ontwikkelde Dual Career programma’s voor sportclubs. Eén daarvan is het project www.icdc.eu. 
Stephan neemt u mee in de eerste resultaten van dit internationale project en zoomt in op de vraag 
hoe u als club kunt bijdragen aan een meer verantwoorde talentontwikkeling.  

http://www.icdc.eu/
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Hoe maak je een goede e-mail nieuwsbrief? 
Workshopgevers: Lotte Wieland en Anne Sikken 
Workshopronde: 2 
Doelgroep: iedereen die nieuwbrieven verstuurt of wil versturen. 
 
Inhoud: 
E-mail blijft een van de meest succesvolle vormen van online communicatie. Met deze workshop 
wordt er een interactieve introductie gegeven in de wereld van e-mailmarketing door middel van het 
tonen van best practices uit onze eigen ervaring en do’s en don’ts op het gebied van e-mail design. 
Daarnaast wordt er kort uitleg gegeven welke goede (gratis) e-mailsystemen er zijn, hoe u web 
analytics kunt gebruiken in combinatie met e-mail en wie u vanuit juridisch oogpunt nu wel of niet 
mag mailen. 
  
Aan de hand van uw eigen nieuwsbrief laten we graag zien hoe u effectieve nieuwsbrieven schrijft. 
Daarom ontvangen we van deelnemers die zelf al nieuwsbrieven versturen graag voor 9 januari 2018 
uw laatst verstuurde nieuwsbrief. Wij analyseren uw nieuwsbrief en laten u tijdens de workshop 
weten wat er beter kan. Op die manier wordt er een interactive setting gecreëerd, waarbij elke 
deelnemer met praktische tips naar huis gaat. Ook als u zelf nog geen nieuwsbrieven verzendt, bent 
u welkom om deel te nemen aan deze workshop. We hopen u dan van ideeën te voorzien, waardoor 
u na de workshop direct aan de slag kunt met e-mailmarketing. 
Nieuwsbrief sturen naar: ae.sikken@gmail.com of  lottewieland@hotmail.com.  
 
Ontwikkelen van een strategie 
Workshopgevers: Eric van Gool en Roeland Wijkel 
Workshopronde: 2 
 
De workshop gaat in op het ontwikkelen van een strategie 
en hoe u dit vertaalt in een visie en missie voor uw vereniging. Hoe werkt u de strategie uit met 
SMART criteria (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden) en zorgt u voor een 
vervolg met een projectmatige aanpak.  
 
Eric put hiervoor uit praktijkvoorbeelden van de Aegon Bestuursbokaal. De workshop is interessant 
voor iedereen die van plan is voor zijn vereniging een strategie te ontwikkelen zowel op korte termijn 
voor een project als op de lange termijn. 
 
Nieuwe Privacy wetgeving in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Workshopgever: mr. Arthur van der Hoeff 
Workshopronde: 2 
Doelgroep: secretaris en penningmeester 
 
Alle verenigingen moeten in mei 2018 voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). NOC*NSF maakt in samenwerking met sportbonden en de stichting AVG een stappenplan 
voor sportverenigingen. Dit plan nemen we tijdens de workshop door zodat u op uw vereniging aan 
de slag kunt en tijdig voldoet aan de nieuwe regels.  
 
Vertrouwenscontactpersoon in praktijk 
Workshopgever: Pieta van Dishoeck (vertrouwenscontactpersoon KNRB) 
Workshopronde: 2 
Doelgroep: VCP van alle roeiverenigingen. 

mailto:ae.sikken@gmail.com
mailto:lottewieland@hotmail.com
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We gaan in op de vraag wat nu precies uw verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn als VCP.  
Daarnaast willen we een aantal cases uit de praktijk behandelen, zodat iedereen kan leren van de 
ervaring van anderen. Hierbij nodigen we u uit om een praktijkgeval waar u nu of in het verleden 
mee worstelde met ons te delen. Dit kan via vcp@knrb.nl. Uiteraard zal de workshopbegeleider ook 
praktijkervaring inbrengen. 
 
Toezicht naar een hoger niveau brengen 
Rondetafelgesprek  
Workshopronde: 2 
Doelgroep: leden van de raad van toezicht en de raad van advies voor studentenverenigingen 
 
Bij DRV Euros functioneren we met een Raad van Toezicht (RvT) die toezicht houdt op het 
functioneren van het bestuur en de continuïteit van het besturen van de vereniging waarborgt. Waar 
we momenteel tegenaanlopen is de tijdsfactor. Hoeveel tijd stopt u in de RvT om optimaal te kunnen 
functioneren? Waar besteedt u die tijd dan aan? Misschien zijn er wel andere werkvormen die 
effectiever en efficiënter zijn. Een van de activiteiten de we ondernemen om het functioneren van 
onze RvT te verbeteren is het vergaren van informatie over het functioneren van de RvT en RvA van 
externe partijen. Daarom hebben wij met de KNRB besloten om een rondetafelgesprek te 
organiseren op het congres over dit onderwerp.  
Waarom is er gekozen om een RvT of een RvA aan te stellen? Sommige verenigingen hebben alleen 
een RvT of alleen een RvA, andere verenigingen hebben beide raden. Wat is het verschil tussen een 
RvT en een RvA en waarom is er specifiek voor de ene of de andere raad gekozen?  
Door het uitwisselen van ervaringen en kennis willen we het functioneren van de raden naar een 
hoger niveau tillen.  
 

Tuchtcommissie 
Workshopgever: Gert Visser, voorzitter commissie van beroep  
Workshopronde: 2 
Doelgroep: alleen voor leden van de KNRB tuchtcommissie en de commissie van beroep tuchtzaken. 
 
Casus behandeling door en voor tuchtcommissie en commissie van beroep van KNRB. 
 
Adviescommissie Veiligheid KNRB 
Workshopgever: Adviescommissie Veiligheid KNRB 
Workshopronde: 2 
 
De adviescommissie Veiligheid van de KNRB adviseert de KNRB en haar commissies over 
beleidsvorming ten aanzien van veiligheid rondom de beoefening van de roeisport.  
 
Tijdens deze workshop gaat de adviescommissie in op algemene veiligheidsaspecten waardoor 
bestuurders op een toegankelijke manier aan de veiligheid binnen de vereniging kunnen bijdragen. 
Aan welke context- en risicofactoren moet gedacht worden? Welke maatregelen kunnen genomen 
worden? Op welke manier kunnen roeiers bijdragen aan de veiligheid? En wie is hier eigenlijk 
verantwoordelijk voor? 
 
Crowdfunding met ‘Roeien Voor een Ander’ 
Workshopgever: Jack Simons                                          
Workshopronde: 2  
Doelgroep: burgerverenigingen  

mailto:vcp@knrb.nl
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RoeienVooreenAnder.nl is een online actieplatform special voor roeiers en roeiverenigingen. 
In deze workshop laat initiator van het platform Jack Simons zien hoe het platform werkt en wat de 
toegevoegde waarde is voor de roeisport.  Individuele roeiers ervaren hoe ze met hun prestatie een 
maatschappelijke bijdrage kunnen leveren  en zo een meerwaarde kunnen geven aan hun 
sportbeleving. 
Verenigingen leren hoe ze via het platform een wedstrijd of ander evenement kunnen koppelen aan 
1 of verschillende goede doelen. Ook het opzetten van een Crowdfunding actie voor nieuwe boten of 
renovatie van de kantine inventaris komt aan de orde.  
Voor deelnemers aan de workshop is er een gratis actiesite als speciale roeicongres aanbieding.  
 
 

In gesprek met Helma Neppérus 
Rondetafelgesprek met: In gesprek met Helma Neppérus 
Workshopronde: 2 
 
In gesprek met oud-Kamerlid en raadslid voor de VVD in Voorschoten, Helma Neppérus. Helma is 
erelid bij Njord en de KNRB en bekleedde tal van functies binnen het roeien. Zij weet als geen ander 
hoe de politiek werkt. Heeft u specifieke vragen of wilt u graag eens met haar van gedachte wisselen 
over sport en politiek meld u dan aan. 
 
Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat lijkt nog ver weg, maar politieke partijen 
schrijven nú al hun verkiezingsprogramma’s. Zelfs als het verkiezingsprogramma klaar is, kan het 
helpen om richting verkiezingen je punten aan partijen in je gemeente voor te leggen. 
De gemeente maakt het lokale sportbeleid en geeft in verhouding tot de rijksoverheid veel meer geld 
uit aan sport (130 miljoen van het rijk tegenover 1,2 miljard van alle gemeenten samen). Een goede 
relatie tussen de gemeente, lokale politieke partijen en sportclubs kan alle partijen dus veel 
opleveren. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, inzet van vrijwilligers en werkgelegenheid 
of jong en oud de kans geven om te sporten en te bewegen. 
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