
 

GEDRAGSCODE TRAINERS/COACHES EN BEGELEIDERS 

Een trainer, coach of begeleider:  
 
ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale 
veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -
eisen.  
 
KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN. Zorg dat je op de hoogte bent van de 
regels en richtlijnen én pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te 
komen. Bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, 
matchfixing of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –
onderzoeken.  
 
IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES. Vermeld alle 
relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider. 

IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN 
MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET. Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze 
macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, 
fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen 
en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, - contacten en - relaties met minderjarigen zijn 
onder geen beding geoorloofd.  
 
RESPECTEERT HET PRIVELEVEN VAN DE SPORTER. Dring niet verder in het privéleven van 
sporters in dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de 
sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.  
 
TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Onthoud je van discriminerende, kleinerende of 
intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele 
achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.  
 
IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN 
UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT. Gedraagt zich 
hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.  
 
NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of 



na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te 
doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur. 

BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of 
na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.  
 
ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. Zie toe op de naleving van de reglementen, 
de huisregels, deze gedragscode en andere normen.  
 
IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN. Wees waakzaam en alert op signalen en 
aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/ of 
contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport.  
 
IS VOORZICHTIG: Stel nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan 
worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij 
betrokken bent.  

Drinkt tijdens het coachen geen alcohol en spreekt met jeugdteams af dat er geen alcohol 
wordt gedronken.  

IJCU Dragons handhaaft de waarden van Fairplay en Respect zoals vastgelegd door IJSHOCKEY 
NEDERLAND https://www.ijshockeynederland.nl/organisatie/fairplay-respect en de 
gedragscodes zoals vastgelegd door op NOC NSF 
https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes/gedragscode-voor-trainerscoaches-en-
begeleiders 

CODE OF CONDUCT FOR TRAINERS/COACHES AND 
TEAM MANAGERS 

 
 
A trainer, coach or team manager:  
 
PROVIDES A SAFE ENVIRONMENT. Creates an environment and atmosphere, in which social 
safety is guaranteed and also experienced as such. Adhere to safety standards, and 
requirements.  
 
KNOW AND ACT UPON THE RULES AND GUIDELINES. Make sure you are aware of the rules and 
guidelines and apply them. Always enable your athletes to learn more about the rules and 
regulations, e.g. by taking them to information sessions on doping, match-fixing or sexual 
harassment and intimidation. Never interfere with doping control procedures or investigations.  
 
IS CAREFUL AND HONEST WHEN STATING EXPERIENCE AND PREVIOUS POSITIONS HELD. 
States all relevant facts when appointed as a trainer, coach or supervisor. 



 
IS AWARE OF POWER IMBALANCES AND DEPENDENCIES AND DO NOT ABUSE HIS/HER 
POSITION. Does not use the position to exercise power unreasonably or inappropriately. 
Refrain from any form of (power) abuse, emotional abuse, physical abuse, including sexually 
aimed comments, touching and sexual abuse. All sexual acts, contacts and relationships with 
minors are not allowed under any circumstances.  
 
RESPECT THE ATHLETE'S PRIVATE LIFE. Do not intrude into the private lives of athletes beyond 
what is necessary. Treat the athlete and areas in which athletes are located with respect, for 
example in the locker room, shower or hotel room.  
 
RESPECT THE ATHLETE’S SELF WORTH: Refrain from discriminatory, belittling or intimidating 
comments and behavior. Do not discriminate on the basis of religion, belief, political affiliation, 
race, gender, sexual orientation, cultural background, age or other characteristics. Do not 
exclude anyone and be tolerant.  
 
BE AN EXAMPLE TO OTHERS AND REFRAIN FROM BEHAVIOR AND STATEMENTS THAT BRING 
THE SPORT INTO DISREPUTE. Behaves courteously and respectfully, refraining from hurtful, 
and/or insulting remarks.  
 
TAKE NO BENEFITS, GRANTS, SERVICES, OR PAYMENT to do or refrain from doing anything 
contrary to the integrity of the sport. If you are offered any benefit to do or refrain from doing 
something, immediately report it to the Board. 
 
DO NOT OFFER ANY BENEFITS, GRANTS, SERVICES OR PAYMENT to do or refrain from doing 
anything contrary to the integrity of the sport.  
 
OVERSEES COMPLIANCE WITH RULES AND REGULATIONS. Oversees compliance with the rules, 
regulations, house rules, this Code of Conduct and other standards.  
 
IS OPEN AND ALERT TO WARNING SIGNS. Be vigilant and alert to any and all warning signals.  
Do not hesitate to pass them on to the board, the confidential contact person and/or contact 
the confidential contact point for sport.  
 
IS CAREFUL: Never make information available that has not yet been made public and can be 
used to place bets. Do not bet on the sport you are involved in.  
 
Does not consume alcohol while coaching or training the team and agrees with youth teams 
that no alcohol will be consumed. 
 
IJCU Dragons uphold the values of Fairplay and Respect as stipulated by IJSHOCKEY 
NEDERLAND https://www.ijshockeynederland.nl/organisatie/fairplay-respect and the codes of 
conduct as stipulated by on NOC NSF 
https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes/gedragscode-voor-trainerscoaches-en-
begeleiders 
 


