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0

BEROEPSCODE

Definities

In deze beroepscode wordt verstaan of mede begrepen onder:
0.1
Trainer: de vrouwelijke of de mannelijke trainer, coach, instructeur, begeleider, of in
een functioneel daarmee overeenstemmende functie werkzaam, die de sport- of
lesactiviteiten ondersteunt en/of uitvoert.
0.2
Sporter: de vrouwelijke of de mannelijke sportbeoefenaar of deelnemer aan
lesactiviteiten die individueel, gezamenlijk met anderen of in teamverband - recreatief,
als amateur of beroepsmatig een sport beoefent dan wel onderwijs ontvangt en zich
daarop onder leiding van de trainer door training of lessen voorbereidt.
0.3
Team: enig aantal individuele sporters dat gezamenlijk als eenheid een sport beoefent
en zich daarop door training voorbereidt.
0.4
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
daarvoor eigen verantwoordelijkheid draagt, alsmede het nalaten van enig inbreuk op
aan de sporter toekomende rechten.
0.5
Ouder: de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de minderjarige sporter tot 18 jaar,
diens voogd(en) daaronder begrepen.
0.6
Opdrachtgever: de individuele sporter of de werkgever of de organisatie van wie de
trainer opdracht heeft verkregen werkzaamheden als trainer te verrichten; met
instemming van de organisatie dan wel werkgever kan de opdrachtgever een team zijn.
1

Toepasselijkheid beroepscode

1.1

De beroepscode – en dus dit reglement – is van toepassing op:
− alle leden van de verenigingen
− andere geregistreerde aangeslotenen van de verenigingen, exclusief de donateurs
van de aangesloten verenigingen
− instructeurs, coaches, leiders en begeleiders van de door de KNZB of de
aangesloten verenigingen gevormde ploegen
− vrijwillige medewerkers wanneer zij ten behoeve van de verenigingen activiteiten
verrichten.
Een vereniging verplicht zich ieder persoon zoals genoemd in artikel 1.1 op de hoogte
te stellen van de inhoud van de beroepscode en de gevolgen bij overtredingen hiervan.
Bestraffingen van overtredingen van de beroepscode zullen worden opgedragen aan
de tuchtcommissie van de KNZB.

1.2

2

Algemene normen ten aanzien van de trainer

2.1

De trainer doet niet voorkomen alsof hij meer of andere kwaliteiten bezit dan waarvoor
hij door opleiding of aantoonbare 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 voortdurend bewust van zijn
voorbeeldfunctie.
De trainer handelt naar de regels, de geest en de 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 met de individuele sporter en/of met de
opdrachtgever te bereiken doel schriftelijk 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 een derde schadelijke zijn.

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
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2.7

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 de minderjarige sporters wijzen op de daaraan verbonden
gevaren.

3

De trainer en de sporter

3.1

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 van de sporter en laat deze prevaleren.
3.2
Bij sportbeoefeningen in teamverband heeft de trainer een regisserende functie en is
het belang van de trainer ondergeschikt 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 handelwijze te komen, behalve in het
geval hem door de opdrachtgever 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.
3.3
De trainer is zich bewust van zijn begeleidende en pedagogische taak. Waar het de
belangen van de sporter betreft, stimuleert de trainer de sporter tot het nemen van
eigen verantwoordelijkheid en geeft de sporter daartoe de daarvoor benodigde
informatie. Uiteindelijk beslist de sporter over hetgeen in zijn belang is.
3.4
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 de strijd met diens gezondheid en welzijn.
3.5
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.
3.6
In zijn contacten met de sporter handelt de trainer stikt 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.
3.7
Indien de sporter de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft 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 afwezigheid van de ouders met de clubleiding.
3.8
De trainer staat er voor in dat de belasting en intensiteit 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.
3.9
De trainer respecteert dat andere trainers en/of deskundigen over andere of specifieke
deskundigheid kunnen beschikken. Waar nodig of wanneer de sporter daarom
verzoekt, bevordert de trainer dat de sporter van bedoelde deskundigheid gebruik kan
maken.
3.10 De trainer draagt zorg voor een aangename, werkbare, open en vertrouwensvolle sfeer
tijdens trainingen, wedstrijden en besprekingen en laat na wat daarmede in strijd kan
zijn.
3.11 De trainer spoort de sporter aan zich overeenkomst 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 daarmede in strijd zijn.
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De trainer en de opdrachtgever/derden

4.1

De trainer gaat geen overeenkomst aan waarin hij een opdracht accepteert welke 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 verantwoordelijkheid, 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 verhinderen de overeengekomen werkzaamheden naar
beste vermogen te verrichten, stelt hij hiervan zijn opdrachtgever en de individuele
sporter of het team zo spoedig mogelijk in kennis.
De trainer komt – buitengewone omstandigheden daargelaten – 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.

4.2

4.3

4.4

4.5

5

De trainer en zijn collega trainer

5.1

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 individuele 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 werkzaamheden beperkt tot
hetgeen daaromtrent tussen de beide trainers en de opdrachtgever is
overeengekomen.
De trainer zal niet eerder een overeenkomst met een opdrachtgever aangaan dan
nadat een door de opdrachtgever tussentijds, ter zake van dezelfde werkzaamheden
beëindigde overeenkomst met een andere trainer met instemming van die andere
trainer dan wel door tussenkomst van de rechter is afgewikkeld.

5.2

5.3

6

Het geven van informatie en het doen van mededelingen

6.1

De trainer versterkt 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 andere collega met wie
hij bij de uitvoering van zijn overeenkomst samenwerkt.
Met toestemming van zijn opdrachtgever is de trainer bevoegd louter sporttechnisch
informatie over de prestaties van de sporter aan derden, waaronder de media te
verstrekken.
Elke door de trainer aan derde te verstrekken 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 voor publicatie te
verifiëren of de door hem verstrekte informatie juist wordt weeggegeven.

6.2
6.3

6.4
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