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7.0. ALGEMENE BEPALINGEN 

 

7.0.01. Begripsbepalingen 

In deze gedragsregels wordt verstaan onder: 

begeleider 

a.  sporttechnisch kader (trainers, coaches, leraren); 

b.  sportorganisatorisch en facilitair kader (leiders, begeleiders, 
wedstrijdfunctionarissen, onderhoudsmedewerker, enzovoort); 

c.   bestuurskader. 

gymnast 

deelnemer aan enige gymnastische activiteit ongeacht leeftijd en geslacht. 

 
7.0.02. Werkingsgebied 

De gedragsregels gelden voor allen die direct of indirect zijn betrokken bij de 

begeleiding of sportbeoefening van één of meer gymnasten. 

Deze regels gelden naast of als aanvulling op richtlijnen van begeleiders die voor de 

uitoefening van hun beroep al over eigen gedragsregels of een beroepscode 
beschikken, zoals (sport)artsen, fysiotherapeuten, psychologen, enzovoort. 

Andere betrokkenen dan de hiervoor genoemden, zoals familieleden en 
medegymnasten dienen deze regels eveneens na te leven. 
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7.1. GEDRAGSREGELS VOOR BEGELEIDERS IN DE GYMNASTIEK MET 

TOELICHTING 
 

7.1.01. De begeleider zorgt voor een omgeving en sfeer waarbinnen de gymnast zich 
veilig voelt (te verkeren). 

 
De gymnast moet als mens worden gerespecteerd, in samenhang met de 

sportactiviteiten en zijn (fysieke en mentale) mogelijkheden, zonder onderscheid naar 
of nadruk te leggen op geslacht, ras, culturele achtergrond, religie, leeftijd en 

lichamelijke kenmerken. 
 
7.1.02. De begeleider stelt in overleg met gymnasten en, indien minderjarig tevens met 

hun ouders, afhankelijk van het niveau, concrete doelen vast. 
 

 

7.1.03. De begeleider respecteert de waardigheid van de gymnast en dringt niet verder 

door in diens privé-leven, dan nodig is voor de doelen als bedoeld in 7.1.02. 

 
Het recht op bescherming van het privé-leven is te herleiden tot het recht op 

eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, dat is neergelegd in artikel 10 van de 

Nederlandse Grondwet en artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de 
Mens. 

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

tegenover de gymnast. 

 
Omdat het oordeel en het handelen van de begeleider het leven van de gymnast kan 

beïnvloeden moet hij alert zijn op het gebruik van persoonlijke, financiële, sociale, 

organisatorische en politieke factoren die tot misbruik van zijn invloed kunnen leiden. 
Misbruik of intimidatie is bijvoorbeeld het gebruik van de (professionele) relatie voor 

privédoeleinden van de begeleider, zoals eigen materieel of immaterieel gewin, 
bevrediging van eigen seksuele en/of agressieve verlangens of het misbruiken van het 

uit zijn deskundigheid en/of positie voortvloeiend overwicht. 
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7.1.05. Het belang van de gymnast staat centraal. De begeleider gebruikt of misbruikt de 

(sportieve) situatie niet ten koste van het belang van de gymnast. 

 
Voorbeelden van misbruik zijn: 
a.  een seksueel en/of erotisch geladen sfeer scheppen; 

b.  de gymnast op een niet functionele wijze bekijken, waarbij de ogen 
gericht zijn op de geslachtskenmerken; 

c.   met seksueel gedrag ingaan op verliefde gevoelens, seksuele verlangens of 
fantasieën van de gymnast; 

d.  vormen van aanranding; 
e.  exhibitioneren. 

 

 

7.1.06. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige 
gymnast tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd, worden beschouwd als 

seksueel misbruik en kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. 

 
Hierbij is aansluiting gezocht bij het Wetboek van Strafrecht. Hierin wordt strafbaar 
gesteld: 

a. gemeenschap met personen tot 12 jaar (art. 244); 
b. gemeenschap met personen tot 16 jaar als zij daartoe een klacht indienen 

(art. 245); 

c. feitelijke aanranding van de eerbaarheid (art. 246); 

d. verleiding van een minderjarige tot ontucht door bijvoorbeeld giften, 
beloften, misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht 

(art. 248ter); 
e. ontucht met misbruik van gezag, zoals met minderjarige eigen kinderen 

inclusief stief- en pleegkinderen), pupillen en aan de zorg, opleiding of 

waakzaamheid toevertrouwde minderjarigen (art. 249). Dit geldt onder 
andere ook voor ambtenaren, bestuurders, geneeskundigen en 

onderwijzers. 
Om te voorkomen dat gevallen van seksueel misbruik in de doofpot geraken wordt de 

gymnast geadviseerd van seksueel misbruik aangifte te doen. Het is aan de Officier 

van Justitie om te bepalen of een strafrechtelijke vervolging plaatsvindt. 
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7.1.07. De begeleider gaat niet in op seksuele toenaderingspogingen van de gymnast en 

onderneemt ook niet zelf dergelijke toenaderingspogingen. 
 

 

In een (professionele) relatie met de begeleider en de gymnast kunnen bij beiden 

gevoelens ontstaan die zich niet verhouden met de relatie tot het trainen, begeleiden 
en dergelijke. Deze gevoelens kunnen bijvoorbeeld zijn: 

a. verliefdheid; 
b. afkeer; 

c. agressie. 

Bij het ontdekken van deze gevoelens dient de begeleider dan wel de gymnast tijdig 
passende maatregelen te nemen, waarbij wordt gedacht aan het verbreken van de 

professionele dan wel emotionele relatie. Al dan niet jeugdige gymnasten die op het 
moment zelf wel positief staan tegenover seksueel contact, bijvoorbeeld omdat zij 

verliefd zijn op de begeleider, realiseren zich vaak pas achteraf dat bij het gebeurde 

vraagtekens zijn te plaatsen. 
 
7.1.08. De begeleider raakt de gymnast niet op zodanige wijze nodeloos aan, dat de 

gymnast deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van 

aard kan ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) 
aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. 

 

 

Uitgangspunt is dat de gymnast het contact als seksueel ervaart. Dit kan bijvoorbeeld 

zijn: 
a. bij begroeting of afscheid de hand te lang vasthouden; 

b. iemand naar zich toetrekken om te kussen; 
c. zich tegen de gymnast aandrukken; 

d. andere ongewenste aanrakingen. 

De begeleider zorgt er voor dat daar, waar lichamelijk contact noodzakelijk en 
functioneel is voor de sportbeoefening, dit contact (aanrakingen) nooit verkeerd -in de 

zin van seksueel- kan worden geïnterpreteerd. 
 
7.1.09. De begeleider onthoudt zich van verbale en digitale intimiteiten en grof 

taalgebruik. 
 

 

Hierbij kan gedacht worden aan: 

a. seksueel getinte opmerkingen en insinuaties (grove taal en schuine 
moppen), onder het mom van "dat moet kunnen"; 

b. het stellen van niet functionele vragen -vaak onnodig in detail- over het 

seksleven van de gymnast, bijvoorbeeld over masturbatie, frequentie en 
vormen van vrijen. 
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7.1.10. De begeleider gaat gereserveerd en met respect om met de gymnast, in ieder 

geval in de volgende situaties: tijdens trainings(stages), wedstrijden en reizen, 

met name ook in ruimten als de kleed- of hotelkamer. 
 

 

De begeleider hanteert het spanningsveld van vertrouwelijk kunnen zijn, maar niet 
grensoverschrijdend. De gymnast moet zo min mogelijk in een situatie van isolement of 

afhankelijkheid terechtkomen. 
Gereserveerd en met respect omgaan met de gymnast kan bijvoorbeeld betekenen dat 

de begeleider en de gymnast bij voorkeur niet getweeën op reis gaan en in ieder geval 

niet op één kamer slapen of dat de gymnast niet alleen thuis bij de begeleider wordt 
ontvangen. Gereserveerd en met respect omgaan met de ruimtes waarin de gymnast 

zich kan bevinden, betekent dat de gymnast zich daar veilig moet voelen, dat zijn 
privacy is gewaarborgd en dat sociale controle niet is uitgesloten. Hierbij kan onder 

andere worden gedacht aan: 

a. het niet zonder aankondiging betreden van de kleed- of hotelkamer; 

b. het open laten staan van de deur na het binnentreden tenzij duidelijk is dat 
beiden behoefte hebben aan een zekere privacy; 

c. geen gesprekken dan wel overleg met de gymnast in de kleed- of 
hotelkamer houden maar altijd in een niet-intieme ruimte. 

Een uitzondering wordt uiteraard gemaakt voor het coachen tijdens 

wedstrijden, dan is het veelal noodzakelijk zich ergens rustig te kunnen 
terugtrekken. 

 
7.1.11. De begeleider is verplicht met personen of instanties samen te werken die de 

belangen van de jeugdige gymnasten samen met hen behartigen opdat deze 
instanties hun werk goed kunnen uitoefenen. 

 

 

Hierbij moet worden gedacht aan het samenwerken met of het verstrekken van 

informatie aan bijvoorbeeld jeugdconsulenten of vertrouwenspersonen. 
 

 
7.1.12. De begeleider heeft binnen de (sportieve) situatie de plicht de gymnast te 

beschermen tegen schade en misbruik door derden. 
 

 

Binnen zijn mogelijkheden heeft de begeleider de verantwoordelijkheid voor  de 
veiligheid van de gymnast. De begeleider neemt daarvoor de redelijke en noodzakelijke 

maatregelen ter voorkoming van (lichamelijke en geestelijke) schade en misbruik. 
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7.1.13. De begeleider geeft de gymnast geen (im)materiële vergoedingen met de 

kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de begeleider 

geen financiële beloning of geschenken van de gymnast, die in onevenredige 
verhouding staan tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering. 

 

 

Door vergoedingen dreigen de objectiviteit van het handelen en de onafhankelijke 

positie van de begeleider dan wel de gymnast in het gedrang te komen. 
 
7.1.14. De begeleider respecteert feiten die aan hem zijn toevertrouwd. Er worden 

slechts mededelingen aan derden gedaan, indien mogelijk in overleg met de 

gymnast, als de begeleider ervan is overtuigd dat de belangen van de gymnast of 
zijn omgeving hiermee zijn gediend. 

 

 

Als een begeleider van een gymnast bijvoorbeeld medische gegevens krijgt 

toevertrouwd, is de begeleider niet vrij deze, in welke vorm ook, bekend te maken. Een 
uitzondering zou kunnen worden gemaakt als de begeleider van mening is dat de 

gymnast een lichamelijk of geestelijk risico loopt, of als hij kennis krijgt van strafbare 

feiten. Hij kan deze gegevens dan doorgeven naar bijvoorbeeld een (vertrouwens)arts 
of het landelijk meld- en consultatiepunt. 

 
7.1.15. De begeleider ziet er actief op toe dat deze regels door iedereen, die is betrokken 

bij de gymnast, worden nageleefd. Hij neemt passende maatregelen als hij 
gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels. 

 

 

De te nemen passende maatregelen kunnen onder meer zijn: 

a. het optreden van de begeleider zelf; 

b. melding aan een vertrouwenspersoon dan wel het landelijk meld- en 
consultatiepunt; 

c. opname in het "Registratiesysteem zedendelicten" van de KNGU; 

d. het aanhangig maken van een klachtzaak bij de Tuchtcommissie. Dit kan 
leiden tot ontneming van een licentie, een verbod tot het uitoefenen van 
een functie of functies, tot schorsing of ontzetting. 

De begeleider moet zich realiseren dat hij een voorbeeldfunctie heeft. Ook dient de 

begeleider de gymnast in voorkomende gevallen te wijzen op de mogelijkheid van het 
indienen van een klacht. 

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

verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KNGU HR 7-7 25-06-2011 



 
 

Coaches van  Nederland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beroepscode: 
houvast voor kwaliteit en sportmoraal 



 
 

Coaches van  Nederland 
 
 
 
 

 
Vooraf 

De sport is in beweging en  daarmee de  sportmoraal. Ontwik- 

kelingen als  commercialisering, professionalisering en  de 

introductie van  nieuwe prestatiebevorderende middelen zetten 

de traditionele sportmoraal onder grote druk. Trainers/coaches 

(zowel betaalde als  vrijwilligers) moeten steeds weer hun hou- 

ding bepalen  tegenover de  sporters en  hun omgeving. De door 

de  NFWS  ontwikkelde Beroepscode, die  NLcoach hanteert, kan 

daarbij een hulpmiddel zijn.  De Beroepscode is het  resultaat van 

een systematische bezinning op  de  normen en  waarden van  het 

handelen van  trainers/coaches en  is opgesteld in nauwe samen- 

spraak met  trainers/coaches uit  verschillende takken van  sport. 

De Beroepscode geeft gedragsregels en  aanbevelingen waaraan 

trainers/coaches zich  in hun dagelijks werk moeten houden. 

De Beroepscode: 

• is een kwaliteitstoets van  de  beroepsuitoefening voor  de 

trainers/coaches; 

•   biedt een legitimatie van  het  beroepshandelen; 

•   maakt voor  de  sporters duidelijk wat  zij mogen verwachten; 

•   geeft houvast, bescherming en  de  mogelijkheid om kritiek 

te uiten. 

 
Uitgangspunten zijn: 

•  de  rechten van  de  sporters; 

•  de  relaties binnen en  buiten de  sport; 

•  de  werkomstandigheden en  de  professionele standaard. 
 

 
Vanuit deze uitgangspunten zijn  de  plichten van  de  trainers/ 

coaches geformuleerd en  vertaald in duidelijke regels. Regels die 

bij een goede uitoefening van  het  vak  overigens vanzelfsprekend 

zijn. 

 
Regels 

•   Trainers/coaches zullen de  integriteit van  de  sporters 

waarborgen. 

•   Trainers/coaches zullen relaties met  de  sporters (en  anderen) 

integer invullen, gebaseerd op openheid, eerlijkheid, 

wederzijds vertrouwen en  respect. 

•   Trainers/coaches zullen de  standaard van  hun vak 

hooghouden. 

 
2 in 1: Een code met een reglement 

 
Iedere regel kent uitzonderingen en  iedere regel wordt wel  eens 

overtreden. Gebeurt dat  echter te vaak of te erg, dan zijn  er 
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maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat  overtreders worden 

bestraft. De Beroepscode beperkt zich  niet  tot het  opstellen en 

vastleggen van  regels. Waterdichte, juridische formuleringen zijn 

nodig en  toegevoegd om overtredingen objectief vast  te stellen en 

rechtspraak mogelijk te maken. Wie bepaalt dan of een overtreder 

schuldig is of niet, en  wie  bepaalt de  straf?  Schendingen van  de 

Beroepscode zullen via de  tuchtrechtspraak worden bestraft. Meer 

informatie over  de  procedure is te verkrijgen bij NLcoach. 

 
De Beroepscode als levend document 

De Beroepscode is van  weinig waarde als hij niet  wordt gebruikt. 

Daarom wil NLcoach dat  de  code een plaats krijgt binnen: 

•  het  werk van  trainersverenigingen; 

•  het  beleid van  de  overheid, sportbonden en  NOC*NSF; 

•  de  (tucht)rechtspraak, om als basis te dienen bij aanklachten; 

•  het  vakbondswerk. 
 

 
NLcoach ontwikkelt samen met  belanghebbenden een aanbod om 

van  de  Beroepscode een springlevend document te maken. Via 

info@nlcoach kun je opmerkingen, voorstellen voor  wijziging of 

bijval kenbaar maken. Alle  leden van  NLcoach hebben de  code 

onderschreven. 

NLcoach zet  zich  actief in voor  verdere verspreiding van  de 

Beroepscode onder haar leden. Dat  gebeurt ook  door  het  verstrek- 

ken van  een ledenpas met  daarop in het  kort  de  tien  punten voor 

een integere coach. 

Deel 1: De code 
 

 
1 De sport(st)er 
 
 
1.1 Lichamelijke integriteit 

De train(st)er heeft de  plicht alles te doen om de  lichamelijke 

integriteit van  de  sport(st)er te waarborgen en  alles na  te laten 

wat  die  lichamelijke integriteit schade kan berokkenen. 

 

 
 
Regels: 

•  Waarborg dat  de belasting en intensiteit van  de training altijd is 

aangepast aan de leeftijd, de fysieke conditie en het  prestatie- 

vermogen van  de sporters. 

• Sta alleen deelname aan de training/wedstrijd toe als dat  geen 

onverantwoorde risico’s  voor de sporters met  zich  meebrengt. 

•  Waarborg dat  fysiek contact alleen plaatsvindt met  toestemming 

van  de sporters en dat  dit voor de vervulling van  jouw  taken 

noodzakelijk is. 

•  Houd je aan alle  gedragsregels zoals  die in de code over  seksuele 

intimidatie zijn opgesteld. 

• Laat  de sporters geen ongeoorloofde middelen gebruiken of 

procedures volgen die  niet  zijn toegestaan. Vereis het  gebruik 

ervan niet  en raad ze ook niet  aan. 

•  Maak de sporters gevoelig voor het  dopingprobleem. 

•  Werk met  de verantwoordelijke instanties samen bij de opsporing 

en de bestrijding van  dopingmisbruik. 
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1.   Geestelijke integriteit 

De train(st)er heeft de  plicht alles te doen om de  geestelijke 

integriteit van  de  sport(st)er te waarborgen en  alles na  te laten 

wat  die  geestelijke integriteit schade kan berokkenen. 

 
Regels: 

• Laat  beledigende of denigrerende uitingen en gebaren 

achterwege. 

•  Discrimineer niemand vanwege geslacht, ras,  mentale toestand, 

huidskleur, handicap, seksuele oriëntatie, leeftijd, beroep, 

religie of politieke overtuiging. 

• Laat  alle  seksuele toespelingen, uitingen en gebaren 

achterwege. 

•  Houd je aan alle  gedragsregels zoals  die  in de code over 

seksuele intimidatie zijn opgesteld. 

•  Pleeg overleg met  de sporters over  alle  beslissingen die hen 

betreffen en streef daarbij naar een zo groot mogelijke consensus. 

•  Vereis niets van  de sporters wat  in strijd is met  hun fundamen- 

tele  waarden en diepste overtuigingen. 

•  Neem beslissingen die  de sporters betreffen altijd zo, dat  je de 

redenen daarvoor kunt aangeven. Wees ook altijd bereid om die 

redenen aan te geven. 

•  Moedig de sporters uitdrukkelijk aan de verantwoordelijkheid 

voor de eigen beslissingen te nemen. 

 
1.   Sociale integriteit 

De train(st)er heeft de  plicht om alles te doen om de  sociale 

integriteit van  de  sport(st)er te waarborgen en  alles na  te laten 

wat  die  sociale integriteit schade kan berokkenen. 

 
 
 

 
 
    



 
 
 

Regels: 

•  Maak geen persoonlijke informatie over  de  sporters toe- 

gankelijk voor  het  brede publiek, tenzij je daarvoor hun 

uitdrukkelijke toestemming hebt. 

•  Bekritiseer sporters niet  in het  openbaar. 

• Zorg  ervoor dat  in beginsel iedereen dezelfde toegang tot 

jouw  sport heeft. Wanneer bepaalde toelatingseisen bestaan 

(bijv.  leeftijds- of prestatiecriteria), moeten deze eerlijk en 

zonder aanzien des  persoons worden toegepast. 

•  Respecteer de  culturele bijzonderheden van  de  sporters, voor 

zover zijzelf  of anderen daardoor geen onmiddellijke risico’s 

lopen. 

 
1.   Begeleiding 

De train(st)er heeft de plicht zich zo goed mogelijk in te zetten 

voor het  welzijn, de ontwikkeling en het  succes van  de sport(st)er. 

 

 
 

Regels: 

• Zorg  voor  een aangename, open en  vertrouwelijke sfeer 

tijdens de  training en  de  wedstrijd, zodat de  sporters zich  goed 

voelen en  hun individuele vaardigheden optimaal kunnen 

ontplooien 

• Plan  zowel de trainingen en wedstrijden als de daarbij behoren- 

de communicatieprocessen zo, dat  de sporters hun vaardigheden 

en talenten zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen en langdurig 

kunnen behouden. 

•  Draag naar vermogen bij aan het  welzijn van  de  sporters, 

zowel binnen de  sport als – indien gewenst – buiten de  sport. 

•  Benader zieke en  geblesseerde sporters met  interesse en 

welwillendheid. 

• Richt  je in het  werk niet  uitsluitend op succes. Blijf je ervan 

bewust dat  je steeds ook  een begeleidende en  pedagogische 

taak vervult. 

•  Wees steeds een voorbeeld in optreden, taalgebruik en 

nauwgezetheid. 

•  Moedig jouw  sporters aan om aan dezelfde maatstaven te 

voldoen. 

•  Accepteer dat  ook  andere trainers en  deskundigen voor  de 

sporters van  nut  kunnen zijn.  Indien mogelijk, accepteer dat 

de  sporters de  diensten van  andere experts gebruiken. 

• Als je kinderen en  jongeren traint, pleeg dan regelmatig 

overleg met  de  ouders over  de  lichamelijke, geestelijke en 

sociale effecten van  het  trainings- en  wedstrijdprogramma. 

• Stel  de  ouders onmiddellijk in kennis als je – om welke 

redenen dan ook  – bezorgd bent over  het  welzijn van  hun 

kind(eren). 

 
2   Overige relaties binnen en buiten de sport 

De train(st)ers dienen de relaties met  alle  mensen binnen en buiten 

de sport integer invullen, gebaseerd op openheid, eerlijkheid, 

wederzijds vertrouwen en respect. 

 
A   Relaties binnen de sport 
 
 
 .1 Werk- en  opdrachtgevers 

De train(st)er heeft de  plicht om zijn/haar arbeidskracht zo 

goed mogelijk in te zetten, bij te houden en  te verbeteren. 

 

 
 
 
 
 
 
    



 
 

 
 
 

Regels: 

•  Houd je aan contracten en  afspraken. 

• Zorg  ervoor dat  je geen contracten aangaat en  geen afspraken 

maakt waarvan de  inhoud tegen deze Beroepscode ingaat. 

•  Gedraag je loyaal tegenover jouw  werkgever. 

• Zorg  in de  omgang met  jouw  werk- en  opdrachtgevers voor 

een open, eerlijke en  communicatieve sfeer. 

•  Maak gebruik van  bijscholingsmogelijkheden om jouw 

vaardigheden en  kennis op peil  te houden. 

•  Pretendeer geen kwalificatieniveau dat  je niet  hebt. 
 

 
 .   Medewerkers (co-trainers, artsen, fysiotherapeuten, materiaal- 

beheerders, etc.) 

De train(st)er heeft de  plicht om aan alle  medewerkers de 

informatie te verstrekken die  voor  een goed functioneren 

noodzakelijk is. 

 
Regels: 

•  Draag naar vermogen bij dat  in het  team van  medewerkers 

een communicatieve en  efficiënte sfeer heerst. 

• Sta  jouw  medewerkers met  raad en  daad bij. 
 

 
 .   Collega-trainers 

De train(st)er heeft de  plicht om de  werksfeer van  de  collega’s 

niet  aan te tasten en  zijn/haar bijdrage aan de  belangen van 

de beroepsgroep te leveren. 

 
Regels: 

•  Onderhoud met  andere trainers collegiale en  door  wederzijds 

respect bepaalde relaties. 

 

 
•  Werk niet  samen met  sporters van  een andere trainer/coach, 

tenzij deze zijn/haar toestemming heeft gegeven. 

• Zet  je naar vermogen in voor  de  belangen van  jouw  beroeps- 

groep. 

•  Werk op een open en  transparante manier om andere trainers 

aan te moedigen hun bijdrage te leveren aan de  ontwikkeling 

van  het  beroep. 
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 .   Alle  sportbetrokkenen 

De train(st)er heeft de  plicht om alle  sportbetrokkenen fair te 

behandelen en  zich  voor  fair gedrag en  de  belangen van  de 

sport in te zetten. 

 
Regels: 

•  Werk volgens de  geest en  de  regels van  jouw  sport. 

•  Treed steeds op als waardig vertegenwoordiger van  jouw 

sport. 

•  Spoor jouw  sporters aan tot een adequate omgang met  de 

regels. 

•  Spoor jouw  sporters aan tot een respectvolle en  faire  omgang 

met  de  tegenstander, scheidsrechters, kamprechters, jury- 

leden, etc. 

•  Draag met  jouw  kennis en  ervaring bij aan de  verdere ontwik- 

keling van  jouw  sport. 

•  Neem deel aan acties van  jouw  sport om nieuwe leden te 

werven. 

 
B   Relaties buiten de sport 

 
 

 .   Sponsors 

De train(st)er heeft de  plicht om contractuele afspraken met 

sponsors na  te komen en  hun belangen te vertegenwoordigen, 

behalve als dat  zou  leiden tot conflicten met  ‘hogere’ plichten. 

 
Regels: 

•  Houd je aan contracten en  afspraken. 

•  ZZorg ervoor dat  je geen contracten aangaat en  geen afspra- 

ken maakt waarvan de  inhoud tegen deze Beroepscode ingaat. 

•  Probeer je zo te gedragen, dat  je de  communicatiedoelen van 

je sponsor niet  in gevaar brengt. 

 .   Journalisten 

De train(st)er heeft de  plicht om aan journalisten ware en 

voldoende informatie te verstrekken, zo lang daardoor geen 

rechten van  anderen worden geschaad. 

 
Regels: 

•   Informeer journalisten waarheidsgetrouw en  uitvoerend, 

voor  zover er geen legitieme belangen van  jouw  sporters of 

werkgever(s) op het  spel  staan. 

 
 .   Supporters 

De train(st)er heeft de  plicht fans  en  supporters, binnen de 

grenzen van  het  mogelijke, welwillend en  open tegemoet te 

treden. 

 
Regels: 

•  Treed fans  en  supporters tegemoet met  eerbied en  respect. 

•  Probeer – binnen de  grenzen van  het  mogelijke en  ter  wille 

van  hun belangen – fans  en  supporters tot agressie- en 

geweldvrij gedrag te bewegen. 

 
 .   Politici, mensen vanuit het  publieke domein en  andere verte- 

genwoordigers van  het  publieke leven 

De train(st)er heeft de plicht om open te staan voor de belangen 

van  politici en vertegenwoordigers van  het  publieke leven, zo 

lang geen hogere belangen van  anderen dat  ongewenst maken. 

 
Regels: 

•  Treed politici en  andere vertegenwoordigers van  het  publieke 

domein tegemoet met  eerbied en  respect. 

• Zorg  dat  je op de  hoogte bent van  sociale en  politieke vraag- 
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stukken en  besef in hoeverre jouw  sport kan bijdragen aan 

gemeentelijke, regionale en  landelijke projecten. 

 
3   Werkomstandigheden  en professionele standaard 

 
 

 .1 Adequate werkomstandigheden 

De train(st)er heeft de  plicht om binnen de  grenzen van  het 

voor  hem/haar mogelijke zijn/haar werkplek zo efficiënt en  zo 

aangenaam mogelijk in te richten. 

 
Regels: 

• Zorg  ervoor dat  je geen contracten aangaat en geen afspraken 

maakt die jouw  arbeids- en werkmogelijkheden onnodig 

beperken. 

•  Probeer zo veel  mogelijk je onafhankelijkheid te bewaren. 
 

 
 .   Werklast 

De train(st)er heeft de plicht erop te letten dat  zijn/haar werklast 

niet  de persoonlijke capaciteitsgrens overstijgt. 

 
Regels: 

•  Neem slechts zo veel  taken en verplichtingen op je, dat  je ze 

kunt vervullen zonder het  risico  van  fysieke, psychische of sociale 

beschadigingen. 

• Leef zodanig, dat  jouw  arbeidskracht en werklust in stand blijven. 

•  Neem geen verantwoordelijkheid voor taken waarvoor je niet 

gekwalificeerd bent. 

 
 .   Deskundigheid 

De train(st)er heeft de plicht om zijn/haar deskundigheid op peil 

te houden. 

 
Regels: 

•  Probeer een zo hoog mogelijk kwalificatieniveau te behalen en te 

behouden. 

•  Maak regelmatig een kritische en eerlijke zelfanalyse. 

•  Moedig andere mensen aan om jouw  handelen constructief te 

bekritiseren en ga eerlijk met  deze kritiek om. 
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Deel 2: Het Reglement 
 

 
0.  Definities 

In deze Beroepscode wordt verstaan of mede begrepen 

onder: 

0.1    Trainer: de  vrouwelijke of mannelijke trainer, coach, instruc- 

teur, begeleider of in een functioneel daarmee overeen- 

stemmende functie werkzaam, die  lid is van  NLcoach. 

0.      Sporter: de  vrouwelijke of mannelijke sportbeoefenaar die 

individueel, gezamenlijk met  anderen of in teamverband 

- recreatief, als amateur of beroepsmatig - een sport beoefent 

en  zich  daarop onder leiding van  de  trainer door  training 

voorbereidt. 

0.      Team: enig aantal individuele sporters dat  gezamenlijk als 

eenheid een sport beoefent en  zich  daarop door  training 

voorbereidt. 

0.      Integriteit: het  geestelijk en  lichamelijk in zijn  waarde laten 

van  de  sporter of van  een team, daarbij respecterend dat  de 

sporter/het team voor  zichzelf beslissingen neemt en  daar- 

voor  eigen verantwoordelijkheid draagt, alsmede het  nalaten 

van  enig inbreuk op aan de  sporter toekomende rechten. 

0.      Ouders: de  wettelijke vertegenwoordiger(s) van  de  minderja- 

rige  sporter tot 1   jaar, diens voogd(en) daaronder begrepen. 

0.      Opdrachtgever: de individuele sporter of de werkgever of de 

organisatie van  wie  de trainer opdracht heeft verkregen werk- 

zaamheden als trainer te verrichten, en/of met  instemming van 

de opdrachtgever: een team. 

0.      Lidorganisatie: een vereniging van  trainers en/of coaches die 

lid is van  de  NFWS. 

 

1. Toepasselijkheid Beroepscode 

1.1    De Beroepscode - en  dus  dit reglement - is van  toepassing op 

ieder lid van  een lidorganisatie. 

1.      Een  lidorganisatie verplicht zich  in haar statuten deze 

Beroepscode en  het  Tuchtreglement van  de  NFWS  op haar 

leden van  toepassing te verklaren, alsmede om de  bestraffing 

van  overtredingen van  de  Beroepscode op te dragen aan de 

tuchtcommissie en  de  commissie van  beroep van  de  NFWS. 

De lidorganisatie zal in haar statuten als lidmaatschapseis 

stellen dat  alleen die  personen lid kunnen zijn  en  blijven van 

de  lidorganisatie, die  zich  onderwerpen aan de  Beroepscode 

en  de  daarmee verbonden tuchtrechtspraak. 

 
2.  Algemene normen ten aanzien van de trainer 

 .1    De trainer doet niet  voorkomen alsof  hij meer of andere 

kwaliteiten bezit dan waarvoor hij door  opleiding of aan- 

toonbare ervaring kan instaan. In functionele contacten met 

anderen neemt de  trainer het  initiatief anderen te informeren 

over  zijn  opleiding en  deskundigheid. De trainer aanvaardt 

geen opdracht waarvoor hij na  een kritische zelfanalyse 

meent niet  over  de  deskundigheid te beschikken. 

 .      De trainer is zich  bij de  uitoefening van  zijn  beroep voort-du- 

rend bewust van  zijn  voorbeeldfunctie. 

 .      De trainer handelt naar de  regels, geest en  gebruiken van  de 

desbetreffende sport. De trainer onthoudt zich  van  het 

schaden van  de  belangen van  de  desbetreffende sport en  van 

de  daarmee verbonden organisaties en  sporters. 

 .      De handelwijze van  de  trainer dient objectief en  toetsbaar te 

zijn. 

 .      Waar nodig en  op verzoek legt  hij het  met  de  individuele 
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sporter en/of met  de  opdrachtgever te bereiken doel  schrifte- 

lijk vast. 

 
 .      De trainer onthoudt zich  van  uitlatingen en  gedragingen 

met een discriminerend of anderszins beledigend karakter, 

alsmede van  uitlatingen en  gedragingen waarvan hij kan of 

behoort te weten dat  deze voor  anderen schadelijk zijn. 

 
 .      De trainer onthoudt zich  van  enig advies ter  zake van  het 

gebruik of doen gebruiken van  door  de  desbetreffende 

sportbond verboden middelen (doping), noch stimuleert het 

(doen) gebruik(en) van  verboden middelen. De trainer zal 

het  gebruik van  verboden middelen afraden en  minderjarige 

sporters wijzen op de  daaraan verbonden gevaren. 

 
3.  De trainer en de sporter 

 .1    Het  belang van  de  trainer is ondergeschikt aan het  belang 

van de  individuele sporter. Over beslissingen de  individuele 

sporter betreffende overlegt de  trainer met  de  sporter en 

motiveert zijn  keuze of handelwijze. De trainer tracht waar 

mogelijk met  de  individuele sporter tot overeenstemming te 

komen; waar niet  mogelijk respecteert hij de  opvatting de 

sporter en  laat  deze prevaleren. 

 .      Bij sportbeoefening in teamverband heeft de  trainer een 

regisserende functie en  is het  belang van  de  trainer onder- 

geschikt aan het  belang van  het  team, op een wijze zoals  met 

de  opdrachtgever is overeengekomen. Over beslissingen het 

team betreffende overlegt de  trainer met  de  sporters van  het 

team en  deelt hen gemotiveerd diens keuze of handelwijze 

mede. De trainer tracht - indien mogelijk - met  de  sporters 

van  het  team tot een draagvlak voor  zijn  keuze of handels- 

wijze te komen, behalve in het  geval hem door  de  opdracht- 

gever is opgedragen ten  aanzien van  de  selectie van  de  tot 

het  team behorende sporters een keuze te maken voor  hun 

deelname aan wedstrijden. In dat  geval is de  trainer slechts 

verantwoording verschuldigd aan de  opdrachtgever. 

 .      De trainer is zich  bewust van  zijn  begeleidende en  pedago- 

gische taak. Waar het  de  belangen van  de  sporter betreft, 

stimuleert de  trainer de  sporter tot het  nemen van  eigen ver- 

antwoordelijkheid en  geeft de  sporter daartoe de  daarvoor 

benodigde informatie. Uiteindelijk beslist de  sporter over 

hetgeen in zijn  belang is. 

 .      De trainer bevordert zo veel  als in zijn  vermogen ligt  het 

welzijn van  de  sporter, diens ontwikkeling in de  sport en  het 

behalen van  succesvolle resultaten. Dit laatste alleen op 

verzoek van  de  sporter en  mits  niet  in strijd met  diens 

gezondheid en  welzijn. 

 .      De trainer waarborgt de  lichamelijke en  geestelijke 

integriteit van  de  sporter en  laat  alles na  wat  die  integriteit 

kan schaden, waaronder enige handelwijze welke in strijd is 

met  de  fundamentele waarden van  (de  desbetreffende) sport 

en  met  de  diepste overtuigingen van  de  sporter. De trainer 

houdt daarbij tevens rekening met  te respecteren culturele 

bijzonderheden van  de  sporter. 

 .      In zijn  contacten met  de  sporter handelt de  trainer strikt 

overeenkomstig de  Code tegen Seksuele intimidatie en  heeft 

alleen dan lichamelijk contact met  de  sporter voor  zover dit 

functioneel noodzakelijk is en  in dat  geval alleen na 

voorafgaande instemming van  de  sporter. 

 .      Indien de  sporter de  leeftijd van  1   jaar  nog  niet  heeft 
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bereikt, draagt de  trainer jegens de  sporter een bijzondere, 

verdergaande verantwoordelijkheid. Indien de  trainer 

omtrent de  gezondheid en  het  welzijn van  de  minderjarige 

sporter enige zorg  van  welke aard dan ook  heeft, stelt  hij 

een ouder hiervan onmiddellijk in kennis. Over eventuele 

beslissingen de  minderjarige sporter betreffende, overlegt 

de trainer altijd met  de  sporter en  diens ouders en  bij afwe- 

zigheid van  de  ouders met  de  clubleiding. 

 .      De trainer staat ervoor in dat  de  belasting en  de  intensi- teit 

van  de  training van  de  sporter die  hij traint, altijd zijn 

aangepast aan de  leeftijd van  de  sporter en  tevens aan diens 

fysieke conditie en  prestatievermogen. De trainer zal de 

sporter adviseren niet  deel te nemen aan wedstrijden en/of 

trainingen indien de  trainer de  daaraan verbonden risico’s 

voor  de  sporter onverantwoord acht. 

 .      De trainer respecteert dat  andere trainers en/of deskundigen 

over  andere of specifieke deskundigheid kunnen beschik- 

ken. Waar nodig of wanneer de  sporter daarom verzoekt, 

bevordert de  trainer dat  de  sporter van  bedoelde deskundig- 

heid gebruik kan maken. 

 .10  De trainer draagt zorg  voor  een aangename, werkbare, open 

en  vertrouwelijke sfeer tijdens trainingen, wedstrijden en 

besprekingen, en  laat  na  wat  daarmee in strijd kan zijn. 

 .11  De trainer spoort de  sporter aan zich  overeenkomstig de 

regels van  die  sport te gedragen en  op respectvolle wijze 

om te gaan met  andere sporters, scheidsrechters en  overige 

officials. De trainer bevordert fair play  en  onthoudt zich  van 

aanwijzingen of opdrachten aan de  sporter die  daarmee in 

strijd zijn. 

4.  De trainer en de opdrachtgever/derden 

 .1    De trainer gaat geen overeenkomst aan waarin hij een op- 

dracht accepteert die  naar de  strekking of geest in strijd is 

met  deze Beroepscode. 

 .      Met  in achtneming van  het  in deze Beroepscode gestelde en 

zijn eigen uit de  overeenkomst voortvloeiende verantwoorde- 

lijkheid, voert de  trainer zijn werkzaamheden uit naar beste 

vermogen, in loyaliteit ten  opzichte van  zijn opdrachtgever, 

rekening houdend met  diens belangen en  van  anderen die 

voor  de  organisatie van  de  opdrachtgever werkzaam zijn.  De 

trainer is daarbij niet  gehouden rekening te houden met  de 

belangen van  anderen dan de  opdrachtgever en  de  sporter. 

 .      De trainer zal geen opdrachten - direct of indirect - aanvaarden 

van  anderen dan de opdrachtgever of van  (de ouders van)  een 

individuele sporter, in wiens opdracht hij werkzaam is. 

 .      Wanneer de trainer meent dat  zijn werkomstandigheden, zijn 

werklast, zijn lichamelijke of geestelijke gesteldheid verhinde- 

ren  de overeengekomen werkzaamheden naar beste vermogen 

te verrichten, stelt  hij hiervan zijn opdrachtgever en de indivi- 

duele sporter of het  team zo spoedig mogelijk in kennis. 

 .      De trainer komt - buitengewone omstandigheden daargela- 

ten  - zijn overeenkomst met  de  opdrachtgever na  tot aan de 

einddatum. Indien en  zodra de  trainer ten  behoeve van  een 

aansluitende overeenkomst met  een andere opdrachtgever 

overeenstemming heeft bereikt, meldt hij dit onverwijld 

schriftelijk aan de  opdrachtgever. 

 
 
 
 
 
 
 0   1 



 
 
 

5.  De trainer en zijn collega-trainer 

 .1    Indien voor  de  opdrachtgever nog  andere trainers werkzaam 

zijn,  zal de  trainer in openheid, collegialiteit en  op efficiënte 

wijze met  hen samenwerken. De trainer bevordert een goede 

werksfeer, ook  ten  opzichte van  anderen met  wie  hij op 

verzoek van  de  opdrachtgever samenwerkt. 

 .      De trainer verricht geen werkzaamheden voor  een indivi- 

duele sporter dan wel  een team voor  wie  een andere trainer 

reeds werkzaam is, tenzij de  andere trainer daarin vooraf 

schriftelijk toestemt, in welk geval de  trainer zijn  werkzaam- 

heden beperkt tot hetgeen daaromtrent tussen de  beide 

trainers en  de  opdrachtgever is overeengekomen. 

 .      De trainer zal niet  eerder een overeenkomst met  een op- 

drachtgever aangaan dan nadat een door  de  opdrachtgever 

tussentijds, ter  zake van  dezelfde werkzaamheden beëin- 

digde overeenkomst met  een andere trainer met  instemming 

van  die  andere trainer dan wel  door  tussenkomst van  de 

rechter, is afgewikkeld. 

 
6.  Het geven van informatie 

en het doen van mededelingen 

 .1    De trainer verstrekt over  de sporter zonder diens uitdrukkelijke 

voorafgaande toestemming geen persoonlijke informatie aan 

derden. 

 .      De trainer laat  zich  tegenover derden niet  schadelijk uit over 

de persoon of kwaliteiten van  een sporter, zijn opdrachtgever, 

een collega-trainer of een ander collega met  wie  hij bij de 

uitvoering van  zijn overeenkomst samenwerkt. 

 .      Met  toestemming van  zijn opdrachtgever is de trainer bevoegd 

louter sporttechnische informatie over  de prestaties van  de 

sporter aan derden, waaronder de media, te verstrekken. 

 .      Elke  door  de  trainer aan derde te verstekken informatie 

dient juist,  volledig en  evenwichtig te zijn,  beoordeeld naar 

de  context van  het  verzoek om informatie. In geval van 

publicatie van  de  door  de  trainer verstrekte informatie dient 

hij vóór  publicatie te verifiëren of de  door  hem verstrekte 

informatie juist  wordt weergegeven. 
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