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In dit document hebben wij alle gedragsregels, die moeten bijdragen aan een veilig sportklimaat, 

gebundeld. Iedereen die betrokken is bij de organisatie van de trainingen/activiteiten van TTW 

vragen wij dit document te lezen en te ondertekenen. Zo hebben we heldere afspraken waar we 

elkaar ook op kunnen aanspreken in concrete situaties. 

Dit document is gebaseerd op de gedragsregels die NOC * NSF voor sportbegeleiders heeft 

opgesteld. Deze regels zijn door de NKBV onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op 

ongewenst gedrag in de relatie tussen een trainee en begeleider/trainer te verkleinen en geven ons 

handvatten om ervoor te zorgen dat we iedereen een veilig sportklimaat kunnen bieden. 

Onderstaande regels zijn van toepassing op alle situaties waarin je logischerwijs als 

vertegenwoordiger van TTW gezien wordt. Situaties die zich kunnen voordoen in de hal, tijdens 

trainingen, bij activiteiten en op wedstrijden. Voor die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) 

voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 

 

Samen voor een veilige sportomgeving 

● De begeleider/trainer moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter 

zich veilig voelt. 

● De begeleider/trainer onthoudt zich ervan de trainee te bejegenen op een wijze die de 

trainee in zijn waardigheid aantast. 

● De begeleider/trainer onthoudt zich ervan verder in het privéleven van de sporter door te 

dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel. 

● De begeleider/trainer onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik, fysiek geweld 

en/of seksuele intimidatie tegenover de trainee. 

● De begeleider/trainer mag de trainee niet op een zodanige wijze aanraken dat de trainee 

en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van 

aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van 

geslachtsdelen, billen en borsten. 

● De begeleider/trainer onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten. 

● De begeleider/trainer zal tijdens training(stages), uitjes, wedstrijden en kampen 

gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de trainee 

zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer. 

● De begeleider/trainer heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en 

(machts)misbruik als gevolg fysiek geweld en/of van seksuele intimidatie.  
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Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de 

begeleider/trainer verplicht met deze personen of instanties samen te werken, zodat zij hun werk 

goed kunnen uitoefenen. 

 

Relaties binnen het team  

Het kan voorkomen dat een begeleider een relatie heeft met een trainee of andere begeleider 

binnen de vereniging. Dit mag en kan natuurlijk, maar er zijn wel regels aan verbonden. 

 

● Elke relatie tussen begeleider en trainee/begeleider moet gemeld worden bij het bestuur. 

● Een begeleider mag géén training geven/activiteiten begeleiden aan een groep waar de 

trainee waar hij/zij een relatie mee heeft in zit (bij activiteiten, uitjes en kampen worden zij 

in verschillende groepen ingedeeld). 

● Begeleiders die een relatie hebben geven bij voorkeur niet samen training;. 

● Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen een meerderjarige begeleider (18+) en een 

trainee/begeleider onder de 16 jaar is niet toegestaan. Dit wordt beschouwd als seksueel 

misbruik. 

● Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen een meerderjarige begeleider/trainee 

(18+) en een (veel) jongere trainee/begeleider (16+) kan het bestuur aanleiding geven met 

de betrokkenen in gesprek te gaan en nadere afspraken te maken.  

De wijze waarop hiermee wordt omgegaan is sterk afhankelijk van de situatie. Het kan 

voorkomen dat - in samenspraak met de vertrouwenscontactpersoon - het bestuur besluit 

de ouders/verzorgers van de trainee te betrekken. Dit zal altijd in overleg met de betrokken 

begeleider en trainee gaan. 

 

Integriteit 

De begeleider/trainer zal de trainee geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke 

bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider/trainer aanvaardt geen financiële beloning 

of geschenken van de trainee die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel 

afgesproken honorering staan. 

 

Alcohol en drugs 

Het is begeleiders/trainers onder de 18 jaar volgens de wet niet toegestaan om alcohol of drugs te 

gebruiken. Begeleiders/trainer van 18 jaar en ouder moeten zich bewust zijn van hun 

voorbeeldfunctie.  
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Tot slot 

De begeleider/trainer zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij 

de trainee is betrokken. Indien hij/zij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze 

regels zal hij/zij de betreffende persoon daarop aanspreken of een signaal afgeven bij de 

vertrouwenscontactpersoon, de hoofdtrainer of een van de bestuursleden van Stichting Rotterdam 

Klimsport. Bij twijfel: maak jouw zorgen bespreekbaar, we zullen het in vertrouwen behandelen! 

 

Een begeleider/trainer is zich te allen tijde bewust van zijn/haar voorbeeldfunctie. Door het 

ondertekenen van deze gedragsregels voldoet de begeleider aan de burgerschapscompetentie die is 

opgesteld door de NKBV. 
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