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INLEIDING 
 
Dit document voorziet in een samenvatting van het rapport ‘Opschakelen’ naar ongewenste gedragingen in 
de Wielersport. Het rapport is geschreven door Anton van Wijk, Juno van Esseveldt, Manon Hardeman en 
Marjon Olfers, 2018 ©, Bureau Beke. 

CENTRALE VRAAG 
In het rapport staat de volgende vraag centraal: 
 
Wat is de aard en de omvang van grensoverschrijdend gedrag in de wielersport en welke maatregelen 
kunnen worden genomen ter bestrijding daarvan? 

RESPONS ONDERZOEK TOPSPORTERS 
In deze samenvatting richten wij ons met name op de topsporters. De respons op het onderzoek binnen 
deze doelgroep kan als volgt worden samengevat: 

• 113 van de 241 topsporters hebben deelgenomen aan het onderzoek. Dit is 47%; 
• Onder topsporter verstaan wij een sporter die rijdt bij een commercieel team of in de nationale 

selectie; 
• Het betreft zowel volwassenen als minderjarigen; 
• De topsporters zijn verdeeld over diverse disciplines 
• 8 sporters zijn separaat geïnterviewd. Dit betreft 3% van de sporters 
• Geen enkele sporter heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot melding bij het 

Vertrouwenspunt Sport. 
 
Voor de amateursporters geldt dat er een respons was van 23% van in totaal 9.000 sporters. Hieruit mag 
worden geconcludeerd dat de binding van de topsporters met de KNWU groter is dan die van de 
amateursporters. 

KENMERKEN RESPONDENTEN TOPSPORTERS 
De respondenten onder de topsporters hebben de volgende kenmerken: 

• Gelijke verhouding mannen en vrouwen; 
• Gemiddelde leeftijd is 23 jaar; 
• Opleiding : 30% afgeronde MBO, 32% HAVO/VWO, 21% HBO/UV, 9% VMBO; 
• Discipline : 30% wegwielrennen, 19% baanwielrennen, 12% veldrijden en 12% paracycling; 
• Niveau : 50% ‘Elite’, 28% beloften en 13% junioren. 
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1. RESULTATEN ONDERZOEK TOPSPORTERS 
 
Het rapport ‘Opschakelen’ laat de onderstaande resultaten zien uit het onderzoek onder de topsporters: 

1.1. ONVEILIGHEIDSGEVOELENS 
- 27% voelt zich soms/vaak onveilig binnen de vereniging of het team (vooral soms); 
- Men voelt zich het vaakst onveilig door andere topsporters, gevolgd door trainers/coaches. 

1.2. DWANG EN/OF CHANTAGE 
- 41% geeft aan dat zij iets hebben moeten doen wat zij niet willen (vooral soms); 
- Meest voorkomend zijn :  

o Geen privéleven meer; 
o Gedwongen om gewicht te verliezen; 
o Gedwongen om medische informatie te delen; 
o Geld betalen om deel uit te (blijven) maken van het team (bijvoorbeeld trainingskamp); 
o Onder druk om meer trainingsuren te maken dan aan te kunnen. 

1.3. VERBAAL EN/OF FYSIEK GEWELD 
- 36% geeft aan verbaal of fysiek geweld te hebben ervaren (veelal soms); 
- Meest voorkomend zijn: 

o Niet durven om eigen mening te geven of eigen keuzes te maken; 
o Vernederd of geïntimideerd voelen; 
o Uitgescholden worden; 
o Niet durven om binnen het team eigen mening te geven of eigen keuzes te maken. 

1.4. RODDELEN/PESTEN EN/OF DISCRIMINATIE 
- 28% zijn slachtoffer van roddelen, pesten en/of discriminatie (veelal soms); 
- De meest genoemde vormen zijn: 

o Er wordt over de persoon geroddeld (ook via social media); 
o Buitengesloten worden als men niet doet wat anderen willen; 
o Voor schut gezet worden ten overstaan van de groep. 

1.5. SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 
- 13% heeft te maken gehad met seksueel overschrijdend gedrag; 
- Meest voorkomend zijn : seksuele opmerkingen, ongemakkelijk voelen bij bepaalde aanrakingen en 

seksueel lastig gevallen worden via sociale media. 

1.6. EERDERE VERVELENDE ERVARING 
- Scope van het onderzoek richt zich op het afgelopen jaar; 
- Slechts 7% geeft aan ook in de periode daarvoor nare ervaringen te hebben gehad. 

1.7. MEEST VERVELENDE ERVARING 
- Slechts 19% heeft hierop geantwoord; 
- 50% noemt een ervaring die betrekking heeft op zich buitengesloten voelen, dat er over hen geroddeld 

wordt, niet respectvol bejegend worden en vernederd voelen ten overstaan van de groep. Slechts 3 
ervaringen over machtsmisbruik door de trainer. (druk om contract te tekenen). Twee ervaringen 
seksueel grensoverschrijdend gedrag; 
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- De plegers zijn over het algemeen mannen met een gemiddelde leeftijd van 36 jaar. De rollen van de 
plegers zijn gevarieerd, te weten: trainer/coach, medesporters, ploegleider of familielid. 

1.8. WAT DOET MEN NA EEN VERVELENDE ERVARING? 
- Opvallend is dat men het met name deelt met de naaste omgeving; 
- Men vertelt eerst het verhaal buiten de sport en in tweede instantie binnen de sport (bijvoorbeeld 

trainer). 

1.9. SAMENVATTING RESULTATEN ONDERZOEK TOPSPORTERS 
De score onder topsporters met betrekking tot slachtofferschap in het kader van dit onderzoek kan als volgt 
worden samengevat: 

SLACHTOFFERSCHAP PERCENTAGE 
DWANG EN/OF CHANTAGE 41% 
VERBAAL EN/OF FYSIEK GEWELD 36% 
RODDELEN, PESTEN EN/OF DISCRIMINATIE 28% 
SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAAG 13% 

 
Er zijn geen subgroepen te onderscheiden binnen de slachtoffers.  Wielersporters vinden het onderzoek 
een goed initiatief van de KNWU. (draagvlak is groot) 
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2. JURIDISCH INSTRUMENTARIUM 
 
Ten aanzien van het juridisch instrumentarium geeft het rapport ‘Opschakelen’ het volgende weer: 

2.1. PREVENTIE 
- In algemene zin veel aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en in mindere mate voor 

andere vormen: 
o KNWU lift mee op producten in het kader van een Veilig Sportklimaat te weten: Toolkit 

Seksuele Intimidatie, gedragscodes, tuchtregels, VOG, etc.. Als best-practice binnen KNWU 
‘ontwikkeling van gedragscode tijdens een jeugdkamp’; 

o De KNWU heeft een vertrouwens contactpersoon aangesteld; 
o De KNWU voldoet aan de kwaliteitseisen van NOS/NSF. 

 
Echter:  
- veel renners zijn niet op de hoogte van deze producten/diensten; 
- de vraag is of de regels voldoende worden nageleefd; 
- renners geven aan dat zij niet weten wat wel/niet ‘normaal’ is en behoefte te hebben om 

hierover met andere (ex)wielersporters over van gedachten te wisselen; 
- belangrijk om het bespreekbaar te maken en duidelijke regels te stellen en hierover voorlichting 

te geven; 
- belangrijke rol voor de leiding bij naleving van de regels en positief coachen (elkaar leren 

waarderen). 

2.2. SIGNALERING 
- Er is sprake van een ‘gesloten cultuur’, waardoor renners het moeilijk vinden om ongewenst gedrag 

te melden (komt o.a. door de hiërarchische structuur); 
- Geen van de renners kent het ‘Vertrouwenspunt Sport’, waar men in vertrouwelijkheid ervaring 

kan delen en informatie kan opdoen over eventuele vervolgstappen, waarbij de melder regie houdt 
over het proces. Conclusie is dat het Vertrouwenspunt Sport (tegenwoordig Centrum Veilige Sport 
Nederland) nog niet als zodanig functioneert. Aanbeveling is om dit Vertrouwenspunt om te 
vormen tot een kenniscentrum, echter zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden niet 
duidelijk. Ook is het onduidelijk of er een centraal meldpunt zal worden ingericht. 

2.3. CONTRACTEN PROFRENNERS 
- Een goede betrouwbare manager kan voor een wielersporter het verschil maken, met name voor 

de eenvoudig vervangbare sporter (onderhandelingsmacht ligt bij commerciële teams).  

2.4. BESTUURLIJKE MAATREGELEN 
- Er zijn geen specifieke tuchtregels op het gebied van bijvoorbeeld het aanzetten tot ongezond 

eetgedrag. Dit ontslaat het bestuur niet van het nemen van maatregelen op dit terrein. Dit gaat 
primair om preventieve maatregelen (zoals het bespreekbaar maken van dergelijk gedrag) en 
anderzijds repressieve maatregelen (zoals de toepassing van het tuchtrecht). 

2.5. TUCHTRECHT 
 KNWU is op het gebied van tuchtrecht aangesloten bij het ISR, echter alleen m.b.t. seksuele 

intimidatie. (dit geldt alleen voor leden; ouders, toeschouwers, maar ook bijvoorbeeld masseurs en 
artsen vallen hier niet onder). Andere vormen van niet onder dit Tuchtreglement. Hiervoor is een 
‘eigen’ meer generieke tuchtreglement; 
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 Het is van belang dat het duidelijk is welk gedrag een verboden gedraging vormt onder het 
tuchtrecht. Dit is niet in alle gevallen even duidelijk; 

 Ook op het gebied van gedragsregels is het niet helder wat wel en wat niet is toegestaan. Ook 
ervaart en hanteert niet iedereen dezelfde grenzen. 

2.6. STRAFRECHT 
 Veel grensoverschrijdende gedragingen zijn niet strafbaar volgens het Wetboek van Strafrecht. Dit 

maakt het voor verenigingsbestuurders lastig om te bepalen wat wel/niet is toegestaan; 
 Advies kan gevraagd worden aan de zedenpolitie. Bij dreigende maatschappelijke onrust kan het 

multidisciplinaire maatschappelijk onrust team worden ingeschakeld (via de politie). 
  



 
 
 

OPSCHAKELEN, SAMENVATTING RAPPORT TOPSPORTERS 7 VAN 9  

3. CONCLUSIES 
 
De KNWU wil met het rapport ‘Opschakelen’ nagaan in hoeverre grensoverschrijdend gedrag in de 
breedste zin van het woord voorkomt binnen haar sport en hoe de wielersport veiliger en gezonder kan 
worden gemaakt. Dit initiatief is positief omarmd vanuit zowel de topsporters als de amateursporters. De 
volgende conclusies komen uit het rapport naar voren: 
 

1. Ten aanzien van de respons geldt dat de veldrijders ondervertegenwoordigd zijn binnen het 
onderzoek; 

2. Grensoverschrijdend gedrag komt voor in de wielersport, echter ook in alle sectoren van de 
samenleving. De sportsector is hierop geen uitzondering; 

3. Topsporters ervaren in veel grotere mate vervelende ervaringen dan amateurrenners (60% vs 36%). 
Met name het verschil op het item ‘dwang en/of chantage’ is groot en is deels terug te voeren op 
de (financiële) belangen en het feit dat topsporters over het algemeen veel meer tijd doorbrengen 
binnen de wielersport. Hun risico op vervelende ervaringen is derhalve groter. Voor 
onveiligheidsgevoelens in het algemeen geldt dat beide groepen elkaar nauwelijks ontlopen; 

4. Ruim een kwart van de topsporters voelde zich het afgelopen jaar niet veilig in het team of binnen 
de vereniging. Het gaat hierbij vooral om de verbale vormen van intimidatie, dwang en chantage. 
Dit lijkt voornamelijk om een cultuurkwestie te gaan (gesloten cultuur van de  topsport) en te 
maken te hebben met de ‘kleine omgeving’, waarin men zich bevindt. Er is over het algemeen 
weinig tegenspraak en arbeidsrechtelijke belangen worden niet goed behartigd. Topsporters met 
een manager bevinden zich duidelijk in een betere positie. Hoe meer ‘vervangbaar’ de renner, hoe 
hoger het risico op grensoverschrijdend gedrag; 

5. De onevenwichtige nadruk die wordt gelegd op gewicht en voeding wordt door sommige sporters 
als erg vervelend ervaren; 

6. Verbaal geweld blijkt relatief vaak voor te komen. De perceptie van het slachtoffer ‘wat bij de sport 
hoort’ of wat ‘onfatsoenlijk/beledigend’ is, is daarbij bepalend. Hiertoe dient een duidelijke 
normering te komen hoe renners met elkaar en hun omgeving omgaan; 

7. Jongeren vormen een kwetsbare groep voor grensoverschrijdend gedrag. Een andere kwetsbare 
groep zijn de vrouwelijke renners; 

8. Ervaringen met grensoverschrijdend gedrag worden met name gedeeld in de naaste omgeving. 
Hierin moeten verenigingen hun verantwoordelijkheid nemen. Eventuele barrières om vervelende 
zaken te bespreken moeten worden weg genomen in het belang van een veilig sportklimaat. 
Sociale veiligheid dient – naast fysieke veiligheid - steeds meer aandacht te krijgen binnen de 
wielersport. De KNWU heeft hierin een stimulerende rol; 

9. Het waarborgen van zuivere onderlinge verhoudingen is cruciaal voor een veilig sportklimaat. Hier 
ligt een grote mate van afhankelijkheid bij de teammanager en de wijze waarop hij omgaat met zijn 
(machts)positie. Beperkende factor is de arbeidsrechtelijke positie van de renners. (die soms 
gedwongen worden om contracten te ondertekenen en medische gegevens te delen) 
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4. AANBEVELINGEN 
 
Ten einde de wielersport veiliger en gezonder te maken door grensoverschrijdend gedrag te beperken, 
geeft het rapport ‘Opschakelen’ de volgende aanbevelingen aan de KNWU: 
 
1. Wielercultuur omvormen 

Doel : voorkomen dat grensoverschrijdend gedrag ‘bij de wielersport hoort’ en dat sporters het 
‘normaal’ gaan vinden 
- Bespreek de ‘cultuur’ binnen topsportgeledingen en binnen verenigingen; 
- Geef ploegleiders en coaches voldoende opleiding om heldere grenzen te kunnen trekken; 
- Geef renners voorlichting over de gedragscode van sporters onderling. 

 
2. Gezonde voeding en gewicht 

- Het onderwerp voeding en gewicht moet breed bespreekbaar gemaakt worden en daarbij moet er 
nadrukkelijk gewezen worden op de negatieve gevolgen van het benadrukken van het belang van 
een laag gewicht; 

- In de opleiding van trainers/coaches moet de nadruk liggen op positieve coaching ten aanzien van 
voeding en gewicht; 

- Er dient een reglement ‘ongewenst gedrag’ opgesteld te worden, waarin het aanzetten tot 
excessief gewichtsverlies als grensoverschrijdend wordt vastgesteld. 
 

3. Evenwichtige contracten 
- De arbeidsrechtelijke positie van – vervangbare – wielersporters dient te worden verbeterd; 
- Hier ligt primair een rol voor de vakbond en een goede manager voor dergelijke renners. 

 
4. Gedragsregels jongeren 

- Er dienen duidelijke handvaten te komen voor jonge renners ten aanzien van wel/niet tolerabel 
gedrag, zowel onderling als van volwassenen richting de jonge renners. 
 

5. Ouders van renners 
Doel: ontwikkel en draag de omgangsregels uit en creëer een cultuur waarin ouders kunnen worden 
aangesproken op grensoverschrijdend gedrag, zowel richting hun kinderen als kinderen van anderen. 
- KNWU en wielervereniging dienen een gericht beleid te ontwikkelen en uit te dragen voor ouders 

van jonge renners. 
 

6. Bestuurlijke verantwoordelijkheid 
- Helder stappenplan voor het nemen van verantwoordelijkheid inzake grensoverschrijdend gedrag 

voor het bestuur vaststellen. 
 

7. Aanpassen reglement 
- Heroverweging van reglement waarbij niet alleen meer specifieke vormen van ongewenst gedrag 

op zijn genomen, maar ook de sancties staan tot het omschreven ongewenst gedrag; 
- Tuchtreglement kan strakker, eenvoudiger en toegankelijker voor leden worden gemaakt; 
- Er dient daarnaast een reglement ongewenste omgangsvormen te worden opgesteld. (o.a. het 

aanzetten tot excessief gewichtsverlies). 
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5. SLOTBESCHOUWING 
 
De wielersport kent risico-verhogende factoren als het gaat om grensoverschrijdend gedrag, te weten: 

- Prestaties staan centraal 
- Er is een grote mate van baanonzekerheid 
- Er is sprake van een machts- en afhankelijkheidsrelatie tussen sport en de coach 
- Er is lichamelijk contact (bijvoorbeeld aanduwen of massages) 
- Er is een groep, waarbij men vele uren met elkaar doorbrengt 
- Er kan een cultuur ontstaan waarbij de grenzen tussen wat normaal en niet normaal is vervagen ten 

aanzien van grensoverschrijdend gedrag, bijvoorbeeld tot het aanzetten van excessief 
gewichtsverlies. 

Bovenstaande factoren kunnen ook leiden tot uitsluiting van de groep. 
 
Voor sporters is het lastig om eigenheid te behouden en tegelijkertijd een soepel radartje te zijn in de 
groep. Een dominantiesituatie vormt een risico, met name als er een alleenheerschappij ontstaat over de 
wielersporters. Er zijn dan ook onvoldoende tegenkrachten. Het inschakelen van een manager of een sterke 
vakbond kan dit doorbreken. 
 
In het kleine wielerwereldje heeft één persoon vaak meerdere petten op. Hierdoor kan 
belangenverstrengeling ontstaan waardoor niet altijd in het belang van de sporter wordt gehandeld en er 
voor hem een onveiligere situatie ontstaat. 
 
Een open cultuur is belangrijk. Men moet een eigen mening kunnen geven zonder daartoe nadelige 
gevolgen te ondervinden. Snel ingrijpen bij grensoverschrijdend gedrag is van groot belang om een 
onveilige cultuur te voorkomen. Sociale steun van een – deel van – de groep is belangrijk om tot 
verandering te komen. Hier kan de vakbond een rol in spelen. Voor jonge professionals is het verstandig om 
vroegtijdig een goede betrouwbare manager in te schakelen die het belang van de sporter voorop stelt. Een 
meer op de mens gerichte cultuur wordt als plezierig ervaren; prestaties zijn belangrijk, maar het rekening 
houden met het welzijn van de renners is minstens zo belangrijk. Sociale veiligheid dient minstens zo 
belangrijk te worden als fysieke veiligheid.  
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