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BELEID TEGEN ONGEWENST GEDRAG 

Gedragsregels 

2TURN onderschrijft de gedragsregels opgesteld door het NOC*NSF. De regels zijn gemaakt om de 

risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen 

voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf 

gedragsregels: 

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig 

voelt. 

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn 

waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is 

voor het gezamenlijk gestelde doel. 

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

tegenover de sporter. 

4. 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. 

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter 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. 

6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten. 

7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met 

respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de 

kleedkamer of de hotelkamer. 

8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik 

als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de 

(jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties 

samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen. 

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke 

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

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

afgesproken honorering staan. 

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

de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze 

regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken. 

11. 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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Beleid 

Onze vereniging bestaat voor het overgrote deel uit jeugdleden (jonger dan 18 jaar). Vandaar dat 

2TURN beleid heeft ontwikkeld dat er op toe ziet dat onze leden onbezorgd en onbedreigd kunnen 

sporten. 

Nieuwe trainers 

Het aantrekken van nieuwe (assistent) trainers gaat zorgvuldig. Er vindt vooraf altijd een gesprek 

plaats tussen de aspirant trainer en enkele bestuursleden. Ten eerste om indruk te krijgen van de 

kwaliteiten en wensen van een trainer en om een indruk te krijgen van de trainer zelf. Daarnaast 

worden referenties gecontroleerd en moet de trainer een VOG kunnen overleggen. 

Een nieuwe trainer wordt niet direct alleen voor de groep geplaatst maar start naast een van onze 

ervaren trainers. Op deze manier krijgen we een goede indruk van de trainer beoordelen we of de 

trainer geschikt is om zelfstandig een functie voor 2TURN uit te voeren. Trainers van 2TURN werken 

nooit alleen met een groep kinderen. Naast de trainer is altijd een assistent in de zaal aanwezig, 

zodat het vier-ogen-principe gewaarborgd is. 

Incidenten 

Ondanks alle maatregelingen zou het kunnen gebeuren dat een lid toch iets vervelends meemaakt 

tijdens een verenigingsactiviteit, zoals een training of een wedstrijd. Denk hierbij aan (seksuele) 

intimidatie, agressie en geweld, pesten of discriminatie. In zo’n geval dan kan zij of hij (eventueel 

samen met ouder of voogd) altijd contact opnemen met de trainer. Indien de trainer geen optie is 

dan kan er een beroep worden gedaan op onze vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zal 

naar aanleiding van dit gesprek actie ondernemen. Er kan gekozen worden voor een interne 

oplossing, zoals het regelen van een gesprek tussen de betrokken personen. Hierbij zorgt de 

vertrouwenspersoon voor begeleiding. In geval van een ernstig incident wordt er externe hulp 

ingeroepen en kan het  leiden tot het doen van aangifte.  

De vertrouwenspersoon licht het bestuur in over incidenten, waar nodig en gewenst 

geanonimiseerd. Alle incidenten worden geregistreerd. 
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