
Het Aegon Nationaal Roeicongres stond dit jaar in het teken van ‘Veiligheid op alle fronten’. Het 
congres begon met een interview tussen dagvoorzitter Erik Peekel en Aegir praeses Sándor Kruse. De 
aanleiding hiervoor was de ingezette cultuurverandering en het belang daarvan binnen Aegir. Dit 
naar aanleiding van de vrouwonvriendelijke teksten die over Aegir leden in het najaar van 2017 zijn 
verschenen. 

Gastspreker Howard Komproe, schrijver van het boek: ‘De grens aan de grap’ vertelde over 
de golf van publieke verontwaardiging die hem ten deel viel na zijn oproep om van 9 maart 
voortaan ‘Nationale Negerdag’ te maken. Zijn les aan de zaal: een grap is pas een goede grap 
als de persoon of groep over wie de grap gaat er zelf ook om kan lachen. 

Masterclass sociale veiligheid 
Vervolgens gingen de aanwezigen uiteen voor de verschillende workshops. Aegir gaf een 
masterclass over sociale veiligheid. Deze masterclass had een emotioneel begin. Spreker Kris 
van der Veen vertelde zijn persoonlijke verhaal over de vergaande gevolgen van sociale 
onveiligheid. De deelnemers waren zichtbaar getroffen door zijn indringende verhaal en het 
voorlezen van de zelfmoordbrief die hij schreef op zijn zeventiende. De gevolgen van 
buitensluiting, pesten of andere vormen van sociale onveiligheid werden voelbaar toen 
iedereen op zijn verzoek ging staan die dit ooit zelf heeft ervaren. Een aanzienlijk deel van de 
aanwezigen stond op. Afsluitend had Kris één essentiële boodschap: kleine dingen zijn al 
voldoende om iemand de hand te reiken en hem te laten weten dat hij er niet alleen voor 
staat.  

Ontstaan sociaal onveilige situaties 
De tweede spreker was Rinze Krijgsman van Krauthammer (organisatie die leertrajecten 
ontwikkelt voor bedrijven onder andere op het gebied van organisatiecultuur). Aan de hand 
van het verhaal van Kris en het verhaal van Sándor in het plenaire gedeelte, werden de 
deelnemers meegenomen in hoe sociaal onveilige situaties kunnen ontstaan. Iedereen kijkt 
door zijn of haar eigen filter. Dat filter wordt door vele factoren bepaald. Verschillende filters 
kunnen verschillende beelden van de werkelijkheid opleveren. Wanneer dit gebeurt, kunnen 
zich situaties voordoen waarin sociale onveiligheid kan ontstaan. Iets wat voor de een 
grappig is, kan door een ander als heel vervelend worden ervaren. Dit kan voorkomen 
worden door naar elkaars filter te kijken. In gewone mensentaal: rekening houden met 
elkaar en je verplaatsen in de ander. 

Verschillen tussen sportklimaten 
Na de pauze was het tijd voor Susannah Chernowitz. De sportpsychologe legde de link 
tussen verschillende sportklimaten en de gevolgen van zo’n klimaat voor het mogelijk 
ontstaan van sociale onveiligheid. Een prestatieklimaat blijkt eerder mogelijkheden te 
bieden voor sociale onveiligheid, dan een ontwikkelingsklimaat. Hoe richt je het 
verenigingsklimaat in voor de beste prestaties en voorkom je mogelijk negatieve gevolgen? 
De deelnemers werden betrokken in het gesprek door te kijken hoe de balans ligt op hun 
vereniging. De focus bij de aanwezige studentenroeiverenigingen lag grotendeels op een 



prestatiecultuur. Bij de reguliere vereniging was een tweedeling te merken. Het ene deel had 
de focus op een prestatiecultuur en het andere deel focuste op een ontwikkelingscultuur.  

Er werd afgesloten met een dilemmaspel. Met een redelijke tweedeling tussen de 
deelnemers van reguliere roeiverenigingen en van studentenroeiverenigingen bleek dit niet 
persé de tweedeling in de gevoerde discussies te zijn. Sociaal onveilige situaties blijken 
aanwezig te zijn binnen elk type vereniging. Een van de aanwezigen deelde een voorbeeld 
van een groep zeventigers waarin sociale uitsluiting voorkwam. Duidelijk werd ook dat meer 
factoren meespelen dan men in eerste instantie verwacht.  

Het was een leerzame masterclass waar het begrip sociale veiligheid van meerdere kanten 
werd bekeken. En waar veel meningen en invalshoeken ten tonele kwamen. 

Binnen Aegir heeft sociale veiligheid een blijvende plek op de agenda gekregen. 


