
Week tegen kindermishandeling

Resultaten workshop veilig sporten voor tieners



Tijdens de Week tegen kindermishandeling waren er bij de 
workshop 15 aanwezigen vanuit verschillende
expertises/rollen zoals sport psychologen, studenten, Smart
start en het expertise centrum om na te denken over veilig
sporten voor tieners. 

De workshop



Doel van de woekshop was:
1. een leuke activiteit
2. bewustzijn creeëren dat het goed is om soms even anders

naar dingen te kijken
3. een concept bedenken dat verder opgepakt wordt

De doelen zijn behaald: het was een actieve en gezellige
workshop waar draagvlak is gecreeërd. Na afloop hebben
deelnemers persona's en materialen meegenomen en is er 
een groep die verder gaat met de ideeën die bedacht zijn.

De workshop



Workshop achtergrond
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Tips voor het vervolg



Hoofdvraag

De hoofdvraag waar we mee aan de slag 
gingen tijdens de workshop:

Hoe kunnen we vrijwillige trainers empoweren 
om om te gaan met de problematiek die 
tieners van thuis meenemen?



Persona's

Persona’s helpen bij het vormen van een beeld over de 
doelgroep en daarbij het inleven in de gebruiker van het 
uiteindelijke concept:

Wie is die vrijwillige trainer? 
Waar heeft hij/zij behoefte aan?
Waar droomt hij/zij van? 
Waar krijgt hij/zij hoofdpijn van?



Paul
Voetbal trainer

Negatieve trends
• Kinderen zijn steeds 

meer prinsen en 
prinsessen

• Kinderen moeten veel 
meer

• Jeugd is ongelukkiger

Hoofdpijnen
• Gezeik van ouders/team
• Kinderen die niet tegen 

hun verlies kunnen

Angsten
• Geen trainer meer willen/kunnen zijn
• Ouders die dwingend naar trainers 

zijn
• Beschuldigd worden

• GOG is meer 
bespreekbaar

• Ik wil iets betekenen 
voor de club en de 
kinderen

• Liefde voor het 
spelletje

Kansen
• Sociale vaardigheden aanleren
• Kinderen gezien worden
• Sport is verbindend
• Sport kan ontspannend zijn

Hoop
• Een rustig jaar heb zonder gezeik van 

ouders/team
• Dat iedereen iets leert, we kampioen 

worden, kinderen tegen hun verlies 
kunnen

• Dat het team het fijn heeft



Chris
Hockey trainer

Negatieve trends
• Ingewikkelde thuissituatie
• Drank gebruik
• Lat die ze zelf opleggen
• Pesten
• Grensoverschrijdend gedrag
• Bemoeienis ouders
• Hoge verwachting van 

training

Hoofdpijnen
• Waarom presteert die 

ene meid niet goed?
• Alleen
• Frustratie als mensen 

het niet goed doen?

Angsten
• Ouders
• Spannend om feedback 

te vragen

• Aandacht voor fysiek 
gezond

• Aandacht voor veilig 
sporten

• Sportfonds: iedereen 
doet mee

• Veel gesproken over 
mentaal welzijn

• Beeldvorming van 
verschillende 
veranderingen

• Technisch
• Beste uit de tieners 

halen
• Competitief

Kansen
• Team uitjes
• Feedback aan team 

vragen
• Sparren met andere 

trainer

Hoop
• Talenten benutten
• Kampioen worden



Wendela
Voetbal trainer

Negatieve trends
• Energiekosten
• Pesten
• Thuissituaties
• Ouders langs de lijn
• Gedoe na corona

Hoofdpijnen
• Curling ouders
• Time management
• 'probleem' kinderen
• Rijschema's
• Ouders
• Onderwaardering
• Werkdruk

Angsten
• Aanspreekcultuur
• Eigen kunnen
• Durf
• Lef

• Gezondere sportkantine
• Bezig met je passie
• Kennis en kunde 

overdragen
• Werken met 

kinderen/jongeren
• Bijdrage aan het 

groepsproces
• CVSN

• Voldoening
• Waardering
• Plezier
• Groei voor jezelf
• Groei van de spelers

Kansen
• Bijvoorbeeld week van 

maken
• Investeren in de juiste 

mensen/de groei

Hoop
• Plezier
• Persoonlijke groei
• Iets meegeven



Ideeën
Aan de hand van een 'race on ideas' bedachten de 
deelnemers antwoorden op de vraag: hoe kunnen we 
Wendela, Paul en Chris empoweren om om te gaan 
met de problematiek die tieners van thuis meenemen?



Ideeën

Groep Paul

Tools:
De anonieme app
Kletspot vóór de wedstrijd
Lesje belevingswereld door kinderen voor ouders
Kinderen leren ouders om met social media om te gaan
Stoplicht voor kinderen
Leugen detector
Overdracht punt problematiek
Anti bully radar op voor op whatsapp

Snoer je mond (voorwaarden voor ouders):
Tribunes op 2m hoogte
Duct tape voor ouders
Duidelijke kaders met elkaar stellen
Boze ouder stoel "ga jij maar ff zitten"
Ezelsoren voor stoute ouders
Ouders verantwoordelijk voor rijschema
Anti blaf band = anti ouder/coach band

Belonen:
Ambassadeurschap, jas met "jij wordt gezien" voor trainers
3x niet coachen als ouder = 5 consumptiebonnen
Appels uit delen om ouders stil te houden
Lolly's uitdelen om mensen stil te houden

Kennis vergroten:
Kennis vergroten waar je als trainer terecht kunt met hetgeen je weet
Trainers sociaal vlak
Social media training

Kennisdeling:
App waar kennis over de sport gedeeld wordt

Bescherming trainer:
4-ogen principe = bescherming trainers

Trainer ondersteuning:
Sport maatschappelijk werk
Trainers telefoon
Beschikbaar zijn om te luisteren
Buddy



Ideeën

Groep Chris

Spellen:
Familie toernooi
Babbelbox rond laten gaan
Wie is het?
Op reis met team
Rollenspel laten spelen
Over de streep
TikTok trainer

Regels:
Geen publiek volwassenen trainers
Geen winnaar uitroepen
Verbod ouders van Vera op club

Deskundigheid:
Workshop omgaan met lastig gedrag van kinderen
Betrokken bestuurslid
Ervaringsverhaal van trainer
Belt school
Vertrouwens contactpersoon inschakelen
Bestuurslid informeren
Pedagoog binnenhalen (kennis)
Veilig thuis voor advies
Mentor co-trainer
VIP van de club
Politie bellen
Intervisie
Kindertelefoon promoten

Zelfontwikkeling:
Smoelenboek
Brainstormen over zichzelf (trainers)
Intervisie trainers – spelers
Teambuilding dagen trainers

Positief framen:
Wekelijkse vlog/blog
Podcast
Reality van het team
Speler vd week
Slogan op shirt
Trainer van het jaar

Gespreksvoering:
Oordeelloze gesprekvoering
Met je mede trainer bespreken
Met een ervaringsdeskundige praten
Wil je dat ik met je ouders praat?
Leren vragen
Gesprek met het kind: hoe is het met je?
Vragen: kan ik iets voor je doen?
Ingaan op de positieve kwaliteiten van het kind
Gesprek met vriendin Vera
Op bezoek bij Vera



Ideeën
Groep Wendela

Continuïteit:
CVSN bekendheid geven
Aantrekkelijk maken van het onderwerp veilig sportklimaat
VCP-er gezicht geven
Routekaart bij incidenten
Toolkit
Inwerkprogramma trainers

Beleid:
Ouder betrokkenheid vergroten
Groene kaart
Commentaar = taak overnemen
Opperhoofd veilig sportklimaat
VOG trainers en coaches
Teamafspraken
Evaluaties

Externe ondersteuning:
Trainersbegeleiding
Verenigingsondersteuning
Externe VP
Netwerk sportplezier

Opleiding:
Work/job
Opleiding
Co-trainer als ouder, ééb chef ouders als hulp
Webinars op thema CVSN
Investeren in trainer qua groei
Workshop de 4 inzichten
Mentale training jeugd
Investeren in groei spelers > sportpedagoog
Workshop omgaan met lastige ouders
Inspirerende sessies veilig sportklimaat

'Wij' gevoel:
Sportquiz als pubquiz
BBQ's met andere trainers
Try out
Sinterkerst en nieuw
Bingo-avond thema avond
Dartcompetitie in winter periode
Bekende sporter uitnodigen om te vertellen
Binding met club
Vrijwilligersdagen als bedankje



Concepten

De geel gemarkeerde ideeën zijn door de 
deelnemers uitgewerkt tot concepten, 
gepresenteerd op de volgende slides



Concept 1: De aftrapavond

Een avond waarin een bekende sporter (nieuwe) 
trainers verwelkomd op de club en een fysieke 
toolkit aanbied met de volgende ingrediënten:

- Uniformiteiten van de club
- Hoe maak je teamafspraken?
- Hoe ga je met ouders om?
- Bij wie kan ik met welke vraag terecht?
- Een smoelenboek van contactpersonen binnen de club
- Evaluatie momenten voor trainers per 3 maanden
- Routekaart voor kinderen met problemen
- Thema avonden voor gezelligheid en verbinding





Concept 2: De baas op het 
veld

Een week met: geen ouders, geen winnaars, eigen 
training invullen, open gesprekken voeren, 
dankbaarheid uiten naar de trainer en Tiktoks
maken. 

Rugzak met tools: 
- Wat te doen als je je niet veilig voelt in het team? 
- Wat willen we van onze trainer Chris? 
(Presenteren)





Concept 3: 
Duct tape houdt je koest

Een (campagne voor een) rol duct tape langs de 
lijn/in het clubhuis zodat ouders elkaar er op 
kunnen wijzen dat ze hun mond dienen te houden 
en de kinderen hun spel laten spelen en de 
trainers/coaches hun rol laten uitvoeren.





Concept 4: Buddy systeem

Een systeem waarbij je elkaar vindt via speeddaten.
Vertrouwen, gelijkwaardigheid, bereikbaar





• Ga nog even terug naar de persona’s: zitten Wendela, Paul 
en Chris op deze oplossing te wachten? 

• Hoe sluit het aan bij hun behoeften? (bv waardering, 
persoonlijke ontwikkeling etc.)

• Hoe helpt dit bij hun angsten en pijnpunten? (bv werkdruk, 
ouders langs de lijn etc.)

• Hoe komt het bij de sportclub? Hoe wordt het verspreid?
• Wie wordt er eigenaar van het uiteindelijke idee?

Tips voor het vervolg



Bedankt & succes!
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