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Seksuele intimidatie en ongewenst gedrag  
Gedragsregels voor coaches, instructeurs, begeleiders CAR en 
Sailability (versie 30 mei 2018) 

Algemeen 

De algemene regels in onderstaand kader zijn overgenomen van de 
website nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag 

 
Gedragsregels in de sport voor begeleiders 
 
In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de 
georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld, gericht op trainers, coaches, kader-
leden etc. De gedragsregels maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. 
Ze geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. De 
regels op een rij: 
• De begeleider zorgt voor een veilige omgeving en sfeer. 
• De begeleider tast de sporter niet in zijn waardigheid aan dringt niet verder in het 

privé-leven van de sporter door dan nodig. 
• De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele 

intimidatie tegenover de sporter. 
• 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. (Bij Het Spaarne tot en met 18 jaar) 

• De begeleider mag de sporter niet zodanig aanraken dat de sporter en/of de 
begeleider dit ervaart als seksueel of erotisch van aard. 

• De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten. 
• De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en 

met respect omgaan met de sporter. 
• De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts-) 

misbruik als gevolg van seksuele Intimidatie. 
• De begeleider zal de sporter geen (im-)materiële vergoedingen geven met de 

bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen extra 
financiële beloning of geschenken van de sporter anders dan vooraf is afgesproken. 

• De begeleider ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij 
de sporter is betrokken. 

• In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de 
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 
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KR&ZV Het Spaarne 

Het Spaarne heeft beleid geformuleerd t.a.v. seksuele intimidatie en 
ongewenst gedrag (zie website). In aanvulling daarop worden de 
algemene regels van NOC*NSF voor coaches, instructeurs, 
begeleiders hieronder nog iets specifieker toegespitst op Het 
Spaarne. 

1. De coach/instructeur/begeleider aangepast roeien en -zeilen 
(m/v) gaat: 

1. Niet één-op-één met een jeugdlid in het krachthonk, de ergometerruimte of de 
kleedkamer of andere ruimten waar geen zicht is op de handelingen. 

2. Niet met een jeugdlid in één hotelkamer bij een (buitenlandse) wedstrijd. 
3. Niet zoenen met een jeugdlid of hem/haar tegen zijn/haar zin fysiek betasten. 
4. Niet ongevraagd, zonder toestemming, selfie’s, foto’s en berichtjes van pupillen of 

van zichzelf rondsturen. 
5. Niet vloeken en tieren tegen sporters en omstanders. 

2. Bij het Spaarne is een jeugdlid gedefinieerd als een lid tot en met 18 jaar. 

3. De coach/instructeur/begeleider kent het algemene beleid van KR&ZV Het Spaarne 
inzake seksuele intimidatie en ongewenste omgangsvormen. (Zie de Spaarne website 
onder kopje Vereniging, rubrieken ongewenste omgangsvormen en voorkoming 
seksuele intimidatie.) 

4. De coach/instructeur/begeleider van jeugdleden of CAR/Sailability-leden levert een 
VOG in bij de voorzitter (Verklaring Omtrent Gedrag). De coaches / instructeurs / 
begeleiders die géén lid zijn van het Spaarne tekenen daarnaast ook een Vrijwilligers-
verklaring, waarmee zij aangeven zich te onderwerpen aan de statuten en reglementen 
van het Spaarne. 

5. Gesprekken met individuele jeugdleden die in een besloten omgeving plaatsvinden 
(bijvoorbeeld over hun vorderingen en prestaties en de daaraan te verbinden gevolgen) 
worden door twee coaches/instructeurs/begeleiders gevoerd. 

6. Jeugdleden worden gestimuleerd bij incidenten een beroep te doen op de 
Vertrouwenscontactpersonen (Vcp’s). In 2018 zijn dat Marianne Tillema en Tom 
Harding (vcp@hetspaarne.nl). De coach kan ook een beroep doen op de Vcp’s voor een 
meer objectieve beoordeling van de situatie. 

7. Coaches/instructeurs/begeleiders weten dat de ouders van jeugdleden regelmatig 
een brief krijgen over de preventieve acties die KR&ZV Het Spaarne heeft getroffen 
inzake  ongewenste omgangsvormen en seksuele intimidatie. Op de jaarlijkse ouder-
avond worden de ouders ook over dit onderwerp voorgelicht.  

8. Bij nieuwe coaches/instructeurs die van andere sportverenigingen komen wordt een 
referentie gevraagd. 

9. Eventuele sancties bij overschrijding van de bovenstaande gedragsregels behoren tot 
de discretionaire bevoegdheid van het bestuur van de vereniging. 
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