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Factsheet  
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1.  Inleiding 

 

Op 12-12-2013 hebben de KNWU, Dopingautoriteit en NOC*NSF een subsidieaanvraag bij het 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ingediend. Na enkele aanvullingen op 10-01-

2014 en 13-01-2014 is op 19-3-2014 besloten de subsidie voor het actieplan ‘Cultuurverandering in 

de hoogste versnelling’ te verlenen voor de projectperiode van 13-12-2013 tot en met 1-10-2014.  

 

Op het moment dat de subsidie werd toegekend, was het wielerseizoen al enkele weken begonnen, 

waardoor een deel van de geplande activiteiten niet meer binnen de projectperiode konden 

plaatsvinden. Om deze reden is op 12-09-2014 toestemming verleend om de projectperiode te 

verlengen met 8 maanden, tot en met 31-05-2015. Daarna is op 4 mei 2015 nogmaals verlenging 

verleend. De projectperiode heeft uiteindelijk gelopen tot en met 30 september 2015.    

 

Het actieplan ‘Cultuurverandering in de hoogste versnelling’ bestaat uit een vijftal pijlers, te weten:  

1. Bewustwording 

2. Openheid 

3. Trainers & begeleiders 

4. Wielrennen internationaal 

5. Dopingcontroles 

 

De KNWU, Dopingautoriteit en NOC*NSF streven met behulp van bovenstaande vijf pijlers de 

volgende doelstellingen na:   

 Het vergroten van de cultuurverbetering en bewustwording over dopinggebruik onder 

sporters, trainers en begeleiders in de (wieler)sport.  

 Het vergroten van de integriteit van de sport op nationaal en internationaal niveau.  

 Een blauwdruk vormen van een effectievere anti-dopingaanpak voor andere sporten op 

nationaal en internationaal niveau.  

 

Het voorliggende document dient ter verantwoording van de ontvangen subsidie van het Ministerie 

van VWS in 2014 en de verlenging daarvan in 2015.  

In hoofdstuk 2 wordt kort de achtergrond van het actieplan ‘Cultuurverandering in de hoogste 

versnelling’ geschetst. Daarna wordt per pijler een overzicht gegeven van het doel, de beoogde 

resultaten en de gerealiseerde activiteiten. Vervolgens worden de uitkomsten van de uitgevoerde 

effectiviteitsmeting weergegeven. Ter afsluiting van deze verantwoording worden enkele conclusies 

en aanbevelingen weergegeven.  
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2.  Achtergrond actieplan ‘Cultuurverandering in de hoogste 

versnelling’ 

 

Op 1 december 2012 is in opdracht van de KNWU en NOC*NSF de onderzoeks- en adviescommissie 

‘Anti-Doping Aanpak’ ingesteld. Deze commissie bestond uit Winnie Sorgdrager (voorzitter), Maarten 

van Bottenburg en Edwin Goedhart. Deze commissie is in afstemming met en ondersteund door het 

Ministerie van VWS en de Dopingautoriteit ingesteld, naar aanleiding van het USADA rapport over de 

casus Armstrong en het terugtrekken van de Rabobank als sponsor van het professionele mannen 

wegwielrennen.  

 

De opdracht van de commissie was tweeledig: 

1. Onderzoek doen naar de feiten en bevindingen t.a.v. de ‘dopingcultuur’ en de anti-doping 

aanpak zoals die in de Nederlandse wielersport functioneerde c.q. op dit moment 

functioneert. 

2. Concrete aanbevelingen c.q. voorstellen te doen ter verbetering van de huidige anti-doping 

aanpak, dit binnen de context van het beleid van NOC*NSF, de rijksoverheid en de mondiale 

ontwikkelingen in de wielersport.   

 

Op 17 juni 2013 heeft de commissie haar eindrapport ‘Meedoen of stoppen’ gepresenteerd. De 

commissie constateerde dat de dopingcultuur in het Nederlandse wielrennen aan het veranderen is. 

Het dopinggebruik lijkt na 2008 sterk te zijn afgenomen door de ingevoerde anti-dopingmaatregelen. 

De commissie neemt daarnaast het begin van een cultuurverandering waar, die zich uit in een 

verminderde acceptatie van dopinggebruik door de wielerwereld. Om deze cultuurverandering te 

laten slagen, doet de commissie een aantal aanbevelingen gericht op gedragsverandering, op 

verbetering van organisatiestructuren en op verbetering van het anti-dopingbeleid.  

 

De KNWU, Dopingautoriteit en NOC*NSF zijn met deze aanbevelingen aan de slag gegaan. Zij 

deelden het gevoel van urgentie om de anti-dopingaanpak in het Nederlandse wielrennen (en in het 

verlengde daarvan in de georganiseerde sport) een extra impuls te geven. Daarom is een actieplan 

opgesteld, met activiteiten en ‘quick wins’ voor de korte termijn, die grotendeels geborgd worden 

voor de lange termijn en waarbij de wielerspecifieke activiteiten waar mogelijk sportbreed worden 

vertaald. 

 

De drie partijen waren ervan overtuigd dat een gezamenlijke en samenhangende aanpak de enige 

manier is om de doelstellingen te bereiken. Uniek en onderscheidend aan de gekozen aanpak was:   

 dat alle (jeugd)leden en kaderleden van de KNWU persoonlijk zijn benaderd en aangesproken, 

en 

 dat de wielerwereld is gebruikt als pilot voor een sportbrede anti-dopingaanpak. 

 

Het actieplan is eind 2013 onder de naam ‘Cultuurverandering in de hoogste versnelling’ ingediend 

als subsidieaanvraag bij VWS. Onder deze naam zullen wij de projectsubsidie gaan verantwoorden. 

Voor de uitvoering van het actieplan hebben de drie partijen er echter voor gekozen de activiteiten 

onder de naam ‘Koersen op een schone sport’ naar buiten toe te communiceren. Hiermee hebben 

we beoogd de herkenbaarheid van de activiteiten te vergroten en op een positieve wijze aandacht te 
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vragen voor de doelen van het plan. Wanneer in het vervolg gesproken wordt over ‘Koersen op een 

Schone Sport’ wordt dus hetzelfde actieplan bedoeld als ‘Cultuurverandering in de hoogste 

versnelling’.   
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3.  Inhoudelijke verantwoording 

 

Het actieplan bestaat uit een vijftal pijlers, te weten:  

1. Bewustwording 

2. Openheid 

3. Trainers & begeleiders 

4. Wielrennen internationaal 

5. Dopingcontroles 

 

Per pijler zijn hierna steeds de beoogde doelen en resultaten uit het actieplan opgenomen. 

Vervolgens is per pijler aangegeven in hoeverre de resultaten zijn bereikt en welke activiteiten zijn 

uitgevoerd om deze resultaten te bereiken. Tijdens de uitvoering van het project zijn veel documenten 

en producten ontwikkeld. Voor zover die online beschikbaar zijn, is hierna steeds de betreffende link 

opgenomen.  

 

Pijler 1: Bewustwording 

 

De pijler ‘bewustwording’ heeft als doel:  

 Het verbeteren van de cultuur t.a.v. doping binnen het wielrennen;  

 Het vergroten van de persoonlijke bewustwording van (kader)leden van de KNWU van de 

risico’s van onbewuste en bewuste dopingovertredingen en hoe ze dat kunnen voorkomen; 

 Het vergroten van de bewustwording t.a.v. dopingpreventie sportbreed; 

 Het verhogen van het rendement, de effectiviteit en het bereik van het dopingpreventiebeleid. 

Beoogde resultaten:  Resultaat per 30-09-2015 

1. Het bereiken van alle 9.000 licentiehouders, 1.100 kaderleden en 

215 verenigingen van de KNWU door middel van:  

 de inzet van de 100% Dope Free campagne; 

 een interactieve Challenge voor licentiehouders én 

verenigingen;  

 interactieve voorlichtingsbijeenkomsten bij alle 7 Regionale 

TrainingsCentra (RTC’s) en alle 8 KNWU-districten.  

Alle onderdelen 

gerealiseerd. 

 

 

 

2. Een sportbrede online voorlichtingsmodule.  Deels gerealiseerd. 

3. Een doorlopende leerlijn dopingpreventie bestaande uit:  

 een totaaloverzicht van alle competenties die talenten op weg 

naar het podium dienen te bezitten ten opzichte van anti-

doping;  

 een totaaloverzicht van alle voorlichtingsmiddelen per fase op 

de weg naar het podium; 

 een totaaloverzicht van verantwoordelijkheden per betrokken 

organisatie in de ondersteuning van het talent op weg naar het 

podium;  

 een implementatieplan voor alle betrokken partijen.   

Alle onderdelen 

gerealiseerd. 
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Communicatie  

 

Bij de start van het project heeft de KNWU een bericht op de eigen website geplaatst. Ook is op 

andere momenten via de websites van alle drie betrokken organisaties aandacht besteed aan 

bepaalde activiteiten of resultaten van dit project. De centrale plek met alle informatie over het project 

was te vinden op de website van de KNWU. Hier waren de plannen, activiteiten en resultaten van het 

project te volgen. Daarnaast zijn diverse krantenberichten verschenen over het project en zijn er 

regelmatig artikelen over dit project verschenen in het KNWU ledenblad Wielersport. Ook werd via 

Lopend Vuur informatie gegeven over (de voortgang van) het project en de resultaten ervan. 

Daarnaast zijn per specifieke activiteit, zoals de 100% Dope Free campagne en de Challenge, 

advertenties geplaatst in wielermedia (on- en offline). 

 

Voorlichtingsbijeenkomsten 

 

Tijdens de projectperiode zijn alle RTC’s (Regionale TrainingsCentra) en alle KNWU-districten 

benaderd om een voorlichtingssessie te organiseren. De avonden werden steeds ingevuld door eerst 

een presentatie van de Dopingautoriteit over de dopingregels, de dopingcontroleprocedure en risico’s 

van onbewust dopinggebruik en hoe dit alles te voorkomen is. Daarna volgde een presentatie van 

oud-profwielrenner Rudi Kemna over de dopingcultuur en hoe dat veranderd zou kunnen en moeten 

worden.  

 
Rudi Kemna tijdens een voorlichtingsavond in Alkmaar. 

Aankondigen van de specifieke campagne in analoge en digitale wielermedia. 

Organiseren van interactieve voorlichtingsbijeenkomsten bij alle 7 Regionale TrainingsCentra (RTC’s) 

en alle 8 districten van de KNWU met Rudi Kemna (een ex-profwielrenner die bekend heeft doping te 

hebben gebruikt) i.s.m. met de Dopingautoriteit, waarin op een actieve en open manier kennis en 

cultuuraspecten worden gedeeld en bediscussieerd. Als vervolg worden handvatten en producten 

ontwikkeld ter ondersteuning voor trainers en begeleiders hoe om te gaan met en aandacht te 

besteden aan het thema anti-doping bij hun sporters. 

http://www.knwu.nl/anti-doping-2
http://www.nocnsf.nl/lopend-vuur-3-mei-2014
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Na de presentatie kon de zaal vragen stellen en discussiëren met de sprekers. De volgende 15 

voorlichtingssessies zijn gehouden: 

 

Datum Voor wie? 

05-10-2013 Talenten Veldrijden, Eindhoven 

06-11-2013 District Noord-Holland+talenten, Alkmaar 

09-11-2013 Dag van de Wielersport Utrecht 

22-11-2013 RTC Limburg, Sittard 

25-11-2013 District Oost, Oldenzaal 

09-12-2013 NTC Papendal 

12-12-2013 District Zuid-Holland+RTC Den Haag 

15-12-2013 Talentendag Wegwielrenners Papendal 

10-02-2014 District Noord, Assen 

11-02-2014 District + RTC Zuid Oost-Nederland, Eindhoven 

17-02-2014 District Midden Nederland, Tiel 

18-02-2014 District Zuid West Nederland, Wouw 

19-03-2014 RABObank Development Team, Oosterhout 

16-04-2014 Landelijke amateurploegen, Nieuwegein 

04-06-2014 District Limburg, Valkenburg a/d Geul  

 

Uiteindelijk zijn er 15 presentaties geweest bij alle acht RTC’s en acht KNWU-districten, enkele keren 

in combinatie. Naar schatting zijn daar totaal zo’n 500 personen (wielrenners, begeleiders, 

bestuurders en pers) op af gekomen. Vaak leidde dit tot artikelen in de (regionale) media, zowel 

vooraf als daarna. Eenmaal is er op de regionale tv aandacht aan besteed. Bij zowel een voorlichting 

op een RTC (sporters en begeleiders apart), als bij een district, is achteraf een evaluatie gehouden. 

Hierbij bleek veel waardering voor de voorlichting.  

 

Het persoonlijke verhaal van Rudi Kemna maakte tijdens de voorlichtingen veel indruk en zette aan tot 

goede discussies over de aanpak van de dopingcultuur. Om zijn verhaal voor langere tijd en voor een 

grotere groep beschikbaar te maken, is zijn verhaal op video vastgelegd. Deze is hier te bekijken. Er is 

ook een versie gemaakt met Engelse ondertiteling. Deze is ook internationaal in een presentatie van 

de Educatiegroep van de Raad van Europa op 16 februari 2015 in London vertoond en via diverse 

kanalen verspreid.   

 

De video is ook onderdeel geworden van een voorlichtingspakket voor wielerverenigingen. Naast de 

video bestond deze ook uit een quiz met tien juist-onjuist vragen, een aantal dilemma’s en een 

handleiding hoe de avond georganiseerd kon worden. De handleiding met programma, vragen en 

dilemma’s zijn in de bijlagen te vinden. Het pakket is digitaal naar alle 215 KNWU-verenigingen 

verstuurd en verder gepromoot. Wanneer men een avond zou organiseren dan was daar bovendien 

een incentive aan verbonden. Zeker één vereniging heeft het georganiseerd. Hoeveel verenigingen in 

totaal uiteindelijk een avond georganiseerd hebben, is niet geheel duidelijk geworden. De indruk is 

dat het er niet veel zijn geweest. Er is namelijk weinig feedback op geweest. De handleiding is en blijft 

beschikbaar op de KNWU-website. 

 

http://www.omroepbrabant.nl/?news/206572872/Het+dopingklasje+van+Rudi+Kemna+Vroeger+ging+mijn+kop+eraf,+nu+kan+ik+het+vertellen.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=rajyosnrUjQ
http://www.knwu.nl/wp-content/uploads/2015/01/Workshop-Koersen-op-een-schone-sport-voor-verenigingen-2014-2015.pdf
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Koers Schoon, Gebruik je Doppen 

 

 

Aanvankelijk was het doel om de uitnodiging aan de leden van de KNWU voor de Challenge te 

combineren met het verstrekken van informatie over de belangrijkste dopingregels. Omdat de 

Challenge meer voorbereiding vroeg en de extra dopingcontroles in de tweede helft van 2014 zouden 

gaan starten, is besloten om het bewustwording- & informatiepakket eerder te versturen. Het doel 

was alle circa 9.000 licentiehouders en circa 1.100 kaderleden voorafgaand aan de dopingcontroles 

te informeren over de risico’s van onbedoelde dopingovertredingen. Ze kregen daarvoor een z-card. 

Talenten kregen bovendien de Talents Only-brochure. De brochure Rondom Begeleiding zat in het 

pakket voor kaderleden. Om ook de BMX-er tegemoet te komen, zijn er speciale stickers ontwikkeld 

voor deze groep. Vanwege de stuurdoppen, die naar iedereen werden gestuurd, is deze actie de 

Koers Schoon, Gebruik je Doppen-actie gaan heten.  

 

 
Het opgestuurde pakket. De exacte inhoud hing af van de doelgroep. 

 

 

  

De stuurdoppen. 

 

Versturen van brieven naar alle 9.000 KNWU-licentiehouders, 1.100 KNWU-kaderleden en 215 

KNWU-verenigingen en stichtingen van de wielerambassadeurs Marianne Vos en Bauke Mollema 

met een oproep deel te nemen aan de challenge, om kennis te nemen van de belangrijkste 

dopingregels en een set 100% Dope Free stuurdoppen. Licentiehouders van 20 jaar en jonger 

ontvangen bovendien de brochure Talents Only. 
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            Het stickervel voor de BMX-doelgroep.              De z-card met voorlichting over dopingrisico’s. 

 

 

De lancering van de actie was tijdens de start van het NK Wegwielrennen eind juni 2014 in 

Ootmarsum, waar uiteindelijk een groot deel van de wielerploegen met de stuurdoppen reed. In de 

week na het NK kregen alle licentiehouders en kaderleden het pakket met de doppen zelf in huis. Via 

de verenigingen is ook aandacht gevraagd via twee promotieposters, die aan alle 215 verenigingen 

zijn verstuurd en die bleken ook bij zeer veel verenigingen opgehangen te zijn. Op de posters staan 

100% Dope Free ambassadeurs Bauke Mollema en Marianne Vos, die oproepen ook de 

stuurdoppen te gebruiken om zo aan te geven dat men kiest voor een schone sport.  

 

 
De twee posters om de actie ‘Koers Schoon, gebruik je doppen’ te promoten. 

 

Via de social media is veel positieve aandacht geweest voor deze actie. De campagne is via social 

media geactiveerd door een win-actie uit te schrijven, waarbij renners die een foto van hun 

stuurdoppen deelden op social media hiermee 2 kaartjes voor het WK BMX konden winnen. Diverse 

wielrenners lieten foto's zien van de op hun stuur geplaatste stuurdoppen (zie voorbeelden 

hieronder). 

http://www.dopingautoriteit.nl/nieuws/algemeen/item/7294/Nederlands+profpeloton+rijdt+het+NK+Wegwielrennen+met+100%25+Dope+Free+stuurdoppen
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Foto’s met stuurdoppen delen via social media. 

 

 

100% Dope Free Challenge 

 

Naast bewustwording en het verstrekken van informatie is het aankaarten van essentiële 

(sport)waarden van groot belang. Uiteindelijk dienen sporters en sportbegeleiders zelf de overtuiging 

te hebben dat het gebruik van doping niet kan en mag. Sporters zijn aan het begin van hun carrière 

helemaal niet bezig met dopingkwesties, maar verder in hun carrière kunnen er zich wel lastige 

momenten voordoen. En ben je daar als sporter wel goed op voorbereid? Is het niet verstandig daar in 

een eerder stadium al over nagedacht te hebben?  

 

Om dit voor een grote groep te realiseren is de 100% Dope Free Challenge bedacht. Het is een 

online game die vijf authentieke dilemma’s van (ex)profwielrenners bevat die wielrenners tegen 

zouden kunnen komen tijdens hun eigen wielercarrière. De wielrenners die hun dilemma 

presenteerden waren Thijs Zonneveld, Rudi Kemna, Thorwald Veneberg, Kirsten Wild en Mike 

Teunissen. 

Ontwikkelen van een Challenge waar KNWU-licentiehouders individueel en/of als vereniging 

kunnen deelnemen en waarbij ze diverse houdings- en gedragsvragen over dilemma’s moeten 

beantwoorden. Onder de sporters en de verenigingen die de meeste vragen goed beantwoord 

hebben en het meest actief hebben deelgenomen worden prijzen verloot. De website is gekoppeld 

aan sociale media. 
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De vijf (ex)profwielrenners die een dilemma presenteerden in de Challenge. 

 

De aangedragen thema’s waren:  

 Wel of niet (niet-detecteerbare) doping gebruiken? 

 Wel of niet pijnstillers gebruiken om prestaties te verbeteren? 

 Wel of niet zo maar voedingssupplementen gebruiken? 

 Het wel of niet melden wanneer je op de hoogte bent van dopinggebruik? 

 Het wel of niet in zee gaan met een professionele wielerploeg met een onduidelijk anti-

dopingbeleid? 

 

De dilemma’s zijn allen op video vastgelegd en in een online game geplaatst. Deze is hier te zien. Het 

doel van de game is om alle dilemma’s te bekijken en zelf een keuze te maken tussen de vijf 

keuzemogelijkheden. Hoe beter (ethischer) er wordt gescoord hoe meer punten. Er kon maar één 

poging gedaan worden. De score kon nog verhoogd worden door een speelse minigame te doen. 

Hiervoor konden maximaal drie pogingen gedaan worden, waarvan de hoogste score meetelde. De 

deelnemer deed zowel mee aan het individuele klassement als aan het verenigingsklassement. Dit 

laatste hield in dat de beste tien scores binnen een vereniging meetelden. Verwacht werd dat zo de 

Challenge ook meer deelname zou krijgen en hopelijk meer aanleiding zou geven tot discussies 

binnen de verenigingen t.a.v. de verschillende dilemma’s.  

 

Om de deelname te verhogen werden diverse mooie prijzen beschikbaar gesteld, zowel individueel als 

voor verenigingen. Ook de vaste sponsors van de KNWU deden hieraan mee. Voorbeelden van 

individuele prijzen waren: deelname aan de Koers Schoon Experience Dag i.s.m. World Tour ploeg 

Gaint-Alpecin, een Canyon-fiets, één dag mee in koers bij het Rabobank Development Team, een 

gesigneerd Trek-T-shirt van Bauke Mollema, twee VIP-kaarten voor de Arnhem – Veenendaal Classic, 

een jaarabonnement op de Wielerrevue, één set KOGA-racekleding. De verenigingsklassementsprijzen 

waren: een clinic van Kirsten Wild (zie hier het verslag) en een marketingsessie op maat.  

 

http://koersschoon.nl/
http://www.knwu.nl/mededelingen/winnaar-koers-schoon-challenge-doet-verslag
http://www.knwu.nl/mededelingen/hoofdprijs-koers-schoon-challenge-baanrijden-voor-mountainbikers
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Deelnemers aan de Challenge werden uitgenodigd via een persoonlijke e-mail. Later kreeg men nog 

een reminder toegestuurd. Vooraf was al besloten om niet alleen de licentiehouders een e-mail te 

sturen, maar naar alle leden van 16 jaar en ouder. Vanwege het verwachte hoge aantal deelnemers is 

er een aantal extra technische voorzieningen getroffen, zoals meer digitale capaciteit voor 

piekmomenten. Omdat rekening gehouden diende te worden dat sommigen de game via een lap- of 

desktop zouden doen, en anderen via een smartphone of tablet, is het systeem hierop ingesteld. 

Daarnaast kon de resolutie van de video's aangepast worden op de snelheid van de 

internetverbinding. Deelnemers werd wel geadviseerd om bij voorkeur via Google Chrome en via een 

desktop/laptop te spelen voor de beste technische weergave. Ook via andere kanalen werd middels 

advertenties opgeroepen deel te nemen aan de Challenge.  

 

 
Digitale promotie voor de Challenge. 

  

De periode waarin men de Challenge kon doen betrof maart-april 2015. Gedurende de 

deelnameperiode kon men de klassementen op de website volgen. Ook dit had als doel de deelname 

te vergroten. Uiteindelijk nam van de naar schatting 22.000 genodigden, 5% deel aan de Challenge 

wat neerkomt op circa 1.100 deelnemers. Twee derde van de verenigingen (150 totaal) deed mee. 

Ondanks het complexe technische karakter van de Challenge deden zich nauwelijks technische 

problemen voor en werden vrijwel geen klachten van welke aard dan ook ontvangen van de 

doelgroep.        

 

Alle deelnemers aan de Challenge  

kregen een uitnodiging voor de  

Koers Schoon Experience Day.  

Van hen konden er 150 deelnemen.  

Deze KSED vond  

plaats op zaterdag 12 september 2015  

op Papendal.  

 

 

 

 

Uitnodiging Koers Schoon Experience Day. 
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Het maximale aantal van 150 deelnemers werd die dag geïnformeerd over dopingpreventie en 

daarnaast op welke innovatieve en schone wijzen wielrenners nog prestatieverbetering kunnen 

bereiken. Dit laatste werd door World Tour Ploeg Giant-Alpecin en de KNWU verzorgd. Uiteindelijk 

werd het een zeer geslaagde dag voor de deelnemers en dus ook de organisatie. Een impressievideo 

van de dag is hier te zien.  

 

Doorlopende Leerlijn Dopingvrije Sport 

 

De Dopingautoriteit en NOC*NSF hebben gezamenlijk de Doorlopende Leerlijn Dopingvrije Sport 

(DLDS) ontwikkeld. De inhoud van de DLDS bestaat in totaal uit 8 verschillende thema’s. Bij elk thema 

zijn verschillende kennis- , vaardigheids- en vormingsdoelen bepaald, die leiden tot het gewenste 

topsportgedrag. Om dit te bereiken heeft de Dopingautoriteit drie verschillende 

voorlichtingspakketten (Brons, Zilver en Goud) ontwikkeld, die aansluiten bij de laatste drie fasen 

van het Meerjaren OpleidingsPlan (MOP) van sportbonden.  

 

Om de kennis van de sporter te testen is door de Dopingautoriteit ook een digitale Toets Brons 

ontwikkeld. Deze toets, die uit 10 juist-onjuist vragen bestaat kan digitaal afgenomen worden via de 

website van 100% Dope Free. Ook bestaat de mogelijkheid om de toets groepsgewijs af te nemen, 

waarbij live de scores gedurende de toets te volgen zijn op het scherm. De bedoeling is hiermee de 

motivatie van de sporters te vergroten om tijdens de voorlichting goed op te letten. Deze structuur 

van de toets zal benut worden voor de later te ontwikkelen toetsen Zilver en Goud. 

 

De Topsport Leefstijl-coaches van het CTO Papendal zijn ook betrokken geweest bij de vorming van 

de voorlichtingspakketten, door specifiek te kijken of de voorlichtingsmaterialen aansluiten bij de 

beoogde leeftijdsgroep.  Voor sportbonden, CTO’s, NTC’s en RTO’s is een speciale handleiding 

gemaakt. Om de verschillende partijen een voorbeeld te kunnen geven van implementatie, is voor de 

lancering een overleg geweest met de KNWU (op 9-10-2014).  

 

Daarna is de DLDS gelanceerd op  

de Bondenbijeenkomst van de  

Dopingautoriteit op 14-10-2014.  

De leerlijn is ook tijdens de regio- 

bijeenkomst van NOC*NSF (25-11-2014)  

gepresenteerd. Sportbonden, CTO’s,  

NTC’s en RTO’s konden zich vanaf  

dat moment aanmelden voor  

de implementatie van de leerlijn.  

 

 

 

        Voorbeeld implementatie DLDS in MOP sportbond. 

Ontwikkelen en uitwerken van een doorlopende leerlijn Dopingvrije Sport (zowel kennis, 

vaardigheden, attituden als persoonlijke eigenschappen), die integraal onderdeel kan gaan 

uitmaken van de Meerjaren Opleidingsplannen (MOP) van bonden.  

https://www.youtube.com/watch?v=JBftKlOZMOg
http://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=19185
http://www.dopefree.nl/toetsbrons
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Pilot DLDS 

 

 

Inmiddels zijn er diverse voorlichtingen geweest bij diverse sportbonden en zijn er gesprekken 

gevoerd om concrete afspraken te maken. De stand van zaken op 1 november is: 

 

48 voorlichtingen volgens DLDS in 2015: 

 26x Brons   

 16x Zilver 

 3x Goud 

 3x Combinatie 

 

Deze voorlichtingen zijn gehouden  

bij 16 verschillende sportbonden: 

 Atletiekunie 

 Badminton NL 

 JBN (judo) 

 KNGU (gymnastiek) 

 KNHS (hippisch) 

 KNRB (roeien)      

 KNSB (schaatsen) 

 KNWU (wielrennen) 

 KNZB (zwemmen) 

 NBB (basketbal) 

 NDB (darts) 

 NHV (handbal) 

 NKBV (klim- en bergsport) 

 NTB (triatlon) 

 Reddingsbrigade NL 

 TBN (taekwondo) 

 

NOC*NSF en de Dopingautoriteit hebben met 9 topsportbonden een implementatiegesprek 

gevoerd: 

 Atletiekunie 

 JBN (judo) 

 KNBB (biljart) 

 KNBSB/NBB (base- en softball en basketbal) 

 KNGU (gymnastiek) 

 KNKV (korfbal) 

 KNLTB (tennis) 

 KNRB (roeien) 

 KNWU (wieler) 

 NSkiV (ski) 

 

Implementeren (als pilot) van de doorlopende leerlijn Dopingvrije Sport bij de KNWU en enkele 

andere bonden. 

Sporters checken of producten doping 

bevatten tijdens de voorlichting Zilver. 
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Online Voorlichtingsmodule  

 

Om de digitale toetsen en online voorlichting technisch mogelijk te maken is de website van 100% 

Dope Free vernieuwd. De huidige naam is www.dopefree.nl. De website is responsive gemaakt, zodat 

de website en de onderdelen van de voorlichting op diverse schermformaten te bekijken zijn. Na de 

aanpassing van de website is een toets Brons ontwikkeld. De toets heeft een format die ook geschikt 

zal zijn voor de toetsen Zilver en Goud. Als men de toets gedaan heeft kan men direct het 100% Dope 

Free statement digitaal tekenen. De deelnemers aan de toets worden ook meteen geregistreerd. Op 

die manier zal duidelijk worden wie wel of nog niet de voorlichting heeft gedaan. Aan de 

daadwerkelijke digitale voorlichtingsmodule wordt nog gewerkt en die wordt begin 2016 afgerond. 

Omdat de Talents Only!-brochure niet meer wordt gebruikt vanwege het gebruiken van de DLDS, 

inclusief toetsen zal nu een algemene digitale voorlichtingssysteem ontwikkeld worden.  

 

 
Scherm tijdens de toets brons. 

 

De KNWU werkt aan het implementeren van de borging van dit certificaat in het KNWU 

licentiesysteem voor renners. Hierin is het de bedoeling dat alle renners de digitale toets doorlopen 

hebben, alvorens de KNWU-licentie aangevraagd kan worden. De online voorlichtingsmodule was nog 

niet gereed bij het openstellen van de licentieaanvragen 2016, waardoor dit voorstel in 2016 nader 

uitgewerkt en per 2017 ingevoerd wordt, waarmee het anti-dopingcertificaat geborgd wordt in het 

licentiesysteem.  

Ontwikkelen van een online voorlichtingsmodule die sport-breed ingezet kan worden, door het 

digitaliseren van de Talents Only!-brochure, de True Winner-contest en het anti-dopingcertificaat. 

Dit anti-dopingcertificaat wordt geborgd in het KNWU licentieaanvraag systeem (voor sporters 

tussen de 17 en 20 jaar). De borging van het certificaat bij andere bonden wordt opgenomen in de 

doorlopende leerlijn. 

http://www.dopefree.nl/


                                       Inhoudelijke verantwoording ‘Cultuurverandering in de hoogste versnelling’                   18 

 

Pijler 2: Openheid  

 

De pijler ‘openheid’ heeft als doel:  

 Het vergroten van de integriteit van de sport in Nederland, door sporters een structurele plaats 

van openheid te bieden voor persoonlijke vragen, dilemma’s of meldingen over 

vertrouwenskwesties.  

Beoogd resultaat:  Resultaat per 30-09-2015 

1. Eén loket bij of onder regie van NOC*NSF voor de opvang en 

doorverwijzing van (top)sporters, talenten en hun begeleiders 

bij persoonlijke vragen en dilemma’s of voor het melden van 

misstanden over diverse integriteitskwesties (o.a. doping, 

matchfixing en seksuele intimidatie). 

Gerealiseerd.  

 

Vertrouwenspunt Sport  

 

Chiel Warners, voorzitter van de NOC*NSF  

AtletenCommissie, heeft op 20 mei 2014 het  

Vertrouwenspunt Sport gelanceerd. Het  

Vertrouwenspunt Sport is een uitbreiding  

van de bestaande poule vertrouwens(contact)- 

personen seksuele intimidatie met nieuwe  

thema’s. Sporters, ouders, begeleiders of  

andere betrokkenen kunnen bij het  

Vertrouwenspunt Sport terecht met vragen  

en meldingen over zaken die mogelijk in strijd  

zijn met de regels en die de integriteit van de   Opening Vertrouwenspunt Sport door Chiel Warners. 

sporter/sport aantasten. Het kan daarbij gaan  

over zaken als doping, matchfixing, eet- 

stoornissen, seksuele intimidatie of over  

ander grensoverschrijdend gedrag.    

 

Het Vertrouwenspunt Sport kan op drie manieren worden benaderd:  

- via telefoon (0900-202 55 99, € 0,10/minuut, maandag t/m vrijdag 08.00-22:00 uur en 

zaterdag van 12:00-16:00 uur),  

- via e-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl of  

- via het web-systeem: www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport.  

 

Voor de coördinatie van het Vertrouwenspunt Sport is een extra coördinator aangesteld. Het 

Vertrouwenspunt Sport heeft een dubbele bezetting, waardoor altijd twee telefoonlijnen bereikbaar 

zijn.  

 

 

Inrichten van een loket (Vertrouwenspunt Sport) door de bestaande poule 

vertrouwens(contact)personen SI uit te breiden voor o.a. dopingvraagstukken. 

mailto:vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl
http://www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport
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Scholing 

 

 

Het scholen van de al bestaande poule vertrouwenspersonen SI op het gebied van  

integriteitsvraagstukken vond plaats gedurende twee dagen. De eerste scholing vond plaats op 27 en 

28 maart 2014. Aan deze scholing namen acht vertrouwenspersonen deel, inclusief de twee 

coördinatoren. Op 14 en 15 april 2015 vond de tweede scholing plaats. Aan deze scholing namen zes 

vertrouwenspersonen deel, inclusief de twee coördinatoren. De scholing werd verzorgd door Van Oss, 

een door de LVV-gecertificeerd (Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen) opleidingsinstituut. Alle 

deelnemers waren zeer tevreden over de opleiding, m.n. de mogelijkheid om twee dagen met elkaar 

over het vak te discussiëren en verbreding te kunnen aanbrengen m.b.t. integriteit. 

 

 

De scholing van de al bestaande poule vertrouwenspersonen SI voor dopingvraagstukken bestond uit 

2 dagdelen op 23 en 30 april 2014. De directeur van de Dopingautoriteit Herman Ram en een 

beleidsmedewerker van de Dopingautoriteit hebben tijdens deze scholing verschillende onderwerpen 

behandeld, onder andere:  

- taken en verantwoordelijkheden van de Dopingautoriteit,  

- taken en verantwoordelijkheden van WADA, 

- World Anti-Doping Program, 

- dopingzaken, 

- mogelijke overtredingen, 

- recherchewerk, 

- positie van de (top)sporter,  

- tuchtprocedures, 

- procedures t.a.v. meldingen en klachten, 

- dopinglijst, 

- dopingprevalentie, 

- verschillen tussen sporten, 

- dopingcontroleprocedure, 

- whereabouts, 

- laboratoriumwerk, 

- dopingrisico’s (voedingssupplementen, medicijngebruik, drugs) en 

- verdere trajecten.   

 

Registratiesysteem 

 

Scholen van de huidige poule vertrouwenspersonen SI voor integriteitsvraagstukken.  

Uitbreiden van het huidige registratiesysteem SI voor andere thema’s, waaronder doping. 

Scholen van de huidige poule vertrouwenspersonen SI voor dopingvraagstukken. 
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Het registratiesysteem voor seksuele intimidatie is uitgebreid waardoor ook meldingen en vragen over 

andere thema’s, zoals doping kunnen worden geregistreerd. Alle zaken en bijbehorende dossiers 

worden hierin opgeslagen. De vertrouwenspersonen kunnen alleen de eigen dossiers inzien. De 

beheerders hebben inzage in alle dossiers.  

 

Daarnaast is er een onderzoek verricht door bureau Brandeis of de voorgenomen registratie van 

persoonsgegevens binnen de werksfeer van het Vertrouwenspunt Sport in overeenstemming is met 

de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit onderzoek is succesvol afgerond.  

 

Anonieme meldlijn 

 

Op 19 mei 2014 zijn de vertrouwenspersonen (bel-team) geïnformeerd over de werking van de web-

applicatie van People In Touch. Dit is een web-applicatie voor (anonieme) meldingen, waar iemand 

op een veilige plek – bij de onafhankelijke organisatie People In Touch met het SpeakUp 

websysteem - anoniem een bericht kan plaatsen en hier ook weer een antwoord op krijgt. Nadat de 

melder is uitgelogd, stuurt de app automatisch een bericht aan het Vertrouwenspunt Sport dat er een 

melding geplaatst is. Het Vertrouwenspunt Sport neemt het bericht in behandeling en zorgt binnen 

een week voor een antwoord in het systeem. Deze app vormt een aanvulling op de mogelijkheid om 

telefonisch of per e-mail contact op te nemen met het Vertrouwenspunt Sport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website  

 

 

Op de website van NOC*NSF heeft het Vertrouwenspunt Sport een ‘eigen’ pagina gekregen; 

http://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport, ook te bereiken via www.vertrouwenspuntsport.nl 

Op deze website is informatie te vinden over: 

- De betekenis van de verschillende thema’s waarover je contact kan opnemen met het 

Vertrouwenspunt Sport; 

- De manieren waarop je contact kan opnemen met het Vertrouwenspunt Sport 

- Wat je kan verwachten als je contact opneemt met het Vertrouwenspunt Sport. 

 

Inrichten van een anonieme meld-lijn (via systeem People in Touch). 

Ontwikkelen van een website voor het Vertrouwenspunt Sport. 

 

https://www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport/nl/enter_access_code/8dx0JRN7X1wBo4i9SLqGUm0tPsVkPGMEXqJoIt46Pi6
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Op 20 mei 2014, tijdens de Algemene Ledenvergadering  

van NOC*NSF, zijn visitekaartjes verspreid onder de 

vertrouwenscontactpersonen van alle sportbonden.  

Daarnaast zijn de visitekaartjes uitgereikt tijdens de  

voorlichtings- en informatiebijeenkomsten voor  

sportbonden, verenigingen, statussporters e.a. gremia.   

 

Op 22 mei 2014 zijn de vertrouwenscontactpersonen  

van de sportbonden verder geïnformeerd over het     Visitekaartje Vertrouwenspunt Sport.  

Vertrouwenspunt Sport, met name over de verbreding  

t.a.v. de thema’s en hun rol daarin. De visitekaartjes hebben als leidraad gediend voor een banner, 

zodat sportbonden dit op hun website kunnen plaatsen. Met behulp van Ledennet en verschillende 

nieuwsbrieven heeft NOC*NSF sportbonden verzocht informatie (vooraf opgesteld) over het 

Vertrouwenspunt Sport op hun website te plaatsen en de informatie door te sturen naar de 

sportverenigingen.  

 

Naast deze informatie heeft NOC*NSF een explanimation ontwikkeld die kort uiteenzet waar het 

Vertrouwenspunt Sport voor is bedoeld. Deze explanimation is ook ter beschikking gesteld aan 

sportbonden en sportverenigingen. 

 

Tot slot zijn er voor 

de verschillende 

thema’s posters 

ontwikkeld welke aan 

sportverenigingen  

ter beschikking 

worden gesteld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Posters voor sportverenigingen.  

Communiceren over het loket richting de doelgroepen. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tp8ySiAmKZ8&feature=youtu.be
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Pijler 3: Trainers & begeleiders 

De pijler ‘trainers & begeleiders’ heeft als doel:  

 Het vergroten van de persoonlijke bewustwording van (kader)leden van de KNWU van de 

risico’s van onbewuste en bewuste dopingovertredingen en hoe ze dat kunnen voorkomen.  

 Het verhogen en borgen van de kwaliteit van kader, door het verkrijgen van meer inzicht in de 

kwaliteit van het kader en het creëren van een mogelijkheid voor de bond om de 

sporttechnische visie gericht uit te dragen.  

 Het vergroten van de bereikbaarheid van gediplomeerde KNWU-trainers die al jaren in het 

bezit zijn van hun diploma, om meer continuïteit te krijgen in de aandacht voor het thema anti-

doping en het bespreekbaar maken van het thema op verschillende niveaus.  

 Het verduidelijken van de positionering van medische begeleiding binnen de sport.  

Beoogde resultaten:  Resultaat per 30-09-2015 

1. Het bereiken van alle 1.100 kaderleden van de KNWU door 

middel van:  

 de inzet van de 100% dope free campagne; 

 een interactieve Challenge voor verenigingen; 

 interactieve voorlichtingsbijeenkomsten bij alle 7 Regionale 

TrainingsCentra (RTC’s) en alle 8 KNWU-districten. 

(Zie ook activiteiten pijler bewustwording) 

 

 

Gerealiseerd. 

Gerealiseerd. 

Gerealiseerd. 

2. Een licentiesysteem met bijscholingsverplichting bij de KNWU 

voor wielertrainers en ploegleiders. Hierbij wordt aangesloten 

op een VSK-project onder regie van de Academie voor 

Sportkader, waarbinnen een sport-brede visie op het 

licentiebeleid wordt ontwikkeld.  

Gerealiseerd. 

3. Een bijscholingsprogramma anti-doping met borging binnen 

het KNWU licentiebeleid voor trainers en ploegleiders.  

Deels gerealiseerd. 

4. Een gezamenlijke visie op de positionering van medische 

begeleiding, bestaande uit (reeds bestaande) gezamenlijke 

richtlijnen, een beschrijving van de taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden, gedragsregels t.a.v. 

geaccepteerd en niet-geaccepteerd gedrag en de wijze van 

implementatie en naleving daarvan.  

Gerealiseerd. 

 

Persoonlijke bewustwording kaderleden 

 

 

 

 

 

 

 

Om ook kaderleden uit de wielersport bewust te maken van de risico’s van onbewust en bewust 

dopinggebruik en vooral hoe ze dit kunnen voorkomen, is deze groep in de breedte betrokken bij 

diverse voorlichtings- en bewustwordingsactiviteiten uit ‘Koersen op een schone sport’.  Zo ontvingen 

Het bereiken van alle 1.100 kaderleden door middel van de inzet van de 100% Dope Free campagne, 

de interactieve challenge voor verenigingen en interactieve voorlichtingsbijeenkomsten bij alle 7 

Regionale TrainingsCentra (RTC’s) en alle 8 KNWU-districten (zie ook activiteiten pijler 

bewustwording). 
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de kaderleden een specifiek kaderpakket tijdens de 100% Dope Free Campagne, met daarin naast de 

100% Dope Free stuurdoppen en de Z-card ook de brochure rondom begeleiding.  Ook voor 

kaderleden was het mogelijk om deel te nemen aan de Koers Schoon Challenge om mee te dingen in 

het individuele of verenigingsklassement. Daarnaast  waren zij van harte uitgenodigd om aan te 

sluiten bij diverse voorlichtingsbijeenkomsten bij de RTC’s en districten.  

 

Naast deze specifieke acties is het thema anti-doping al geruime tijd ingebed in de KNWU 

opleidingen. In de Wielertrainer-2 opleiding zijn de folders rondom begeleiding en de Dopingwaaier 

App opgenomen in het opleidingsmateriaal. In de Wielertrainer-3 en Wielertrainer-4 opleiding is 

een vaste workshop anti-doping opgenomen in het opleidingsprogramma en is het thema tevens 

verwerkt in één van de praktijkopdrachten voor het portfolio. Maar ook in de basisopleiding tot 

Ploegleider of Soigneur is anti-doping een vast onderdeel van het opleidingsprogramma. In de 

bijscholingsdagen 2014 voor soigneurs is dit onderwerp tevens specifiek aan bod gekomen en 

ontvangen de soigneurs jaarlijks flyermateriaal over de Dopingwaaier App bij aanvraag van de licentie.  

 

Uitbreiding van het licentie-/bijscholingsbeleid voor kader 

  

 

 

 

 

 

 

Per 1-1-2015 heeft de KNWU haar bijscholingsbeleid voor kader uitgebreid met de categorieën 

trainers, coaches en ploegleiders. Er bestond al langer een bijscholingsverplichting voor juryleden en 

soigneurs en met het toevoegen van de trainers en ploegleiders worden alle kaderfuncties bereikt met 

een bijscholings- en licentiesysteem. Met de invoering van deze bijscholingsverplichting worden de 

volgende doelen nagestreefd: 

- Het realiseren van een kwaliteitsimpuls aan het (sporttechnische) kader en daarmee indirect aan 

het sportaanbod (bij verenigingen); 

- Het ondersteunen en stimuleren van de bijscholingsbehoefte van kaderleden (o.a. trainers en 

ploegleiders); 

- Het verkrijgen van meer inzicht in de aantallen actieve kaderleden en duur van de actieve periode 

binnen de wielersport; 

- Het versterken van de relatie tussen de doelgroepen en de KNWU; meer contact en 

terugkoppeling naar de centrale organisatie; 

- Het versterken van de juridische- en concurrentiepositie van trainers, ploegleiders en 

verenigingen; 

- Het meer gericht kunnen uitdragen van de sporttechnische visie van de bondsorganisatie. 

Om dit beleid op een juiste manier tot uitvoering te kunnen brengen is het administratieve 

systeem rondom de bijscholingspuntenregistratie en accordering licenties volledig 

geautomatiseerd en geïntegreerd in ‘Mijn KNWU’. 

 

Uitbreiding van het licentie/bijscholingsbeleid van de KNWU naar wielertrainers en ploegleiders 

(naast juryleden en soigneurs). De KNWU leidt op volgens de Kwalificatiestructuur Sport (KSS) van 

NOC*NSF en het daarmee samenhangende opleidingsmodel. Deze kwalificatiestructuur is een 

uitstekend vertrekpunt voor het werken aan kwaliteitsverbetering en –bewaking.  

Uitwerken licentiesysteem wielrentrainers en ploegleiders, incl. aanpassen reglementen.  
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Voorbeeld bijscholingsregistratiesysteem via Mijn KNWU. 

 

Om het ontwikkelde beleid tot uitvoering te kunnen brengen is een registratiesysteem gebouwd 

waarin de administratie rondom de bijbehorende processen (punten aanvragen, punten toekenning, 

verlenen dispensaties, verstrekking licenties) is ingericht en grotendeels geautomatiseerd. Dit systeem 

is geïntegreerd in de Mijn KNWU omgeving waar KNWU-leden al hun administratieve zaken kunnen 

regelen. Daarnaast zijn alle betreffende kaderleden en verenigingen uitgebreid geïnformeerd over de 

invoering van dit beleid en hebben handleidingen ontvangen voor het registratiesysteem.  

 

Het ontwikkelde bijscholingsbeleid is hier na te lezen. De werkgroep die zich heeft ontfermd over de 

ontwikkeling van dit beleid is omgezet naar de beoordelingscommissie kaderbeleid die de taken heeft 

om: 

- Verzoeken tot dispensaties te behandelen; 

- (Bij)scholingen in te schalen op aantal bijscholingspunten; 

- Een bijdrage te leveren aan het bepalen van de inhoud van KNWU bijscholingen; 

- De verbindende partij te zijn tussen het KNWU Uniebureau en het werkveld.  

 

Deze commissie bestaat uit:  

- Sjoerd Koster (Commissie wegsport KNWU, docent en ploegleider) 

- Joop Hartman (Commissie Jury & Reglementen KNWU, docent en jurylid) 

- Jacques Helderop (RTC-trainers Den Haag en docent) 

- Simon Meijn (Lid hoofdbestuur KNWU) 

- Herman van Plateringen (Actief ploegleider en docent KNVB) 

- Henk van Beusekom (Manager Sport KNWU) 

- Margo de Vries – Coördinatie  (Coördinator kaderontwikkeling KNWU)  

 

De commissie heeft sinds de invoering van het beleid al een behoorlijk aantal binnenkomende 

verzoeken behandeld. Op de site van de KNWU is een speciale pagina ingericht waarin alle actuele 

informatie rondom het bijscholingsbeleid is te vinden.  

 

 

 

 

 

http://www.knwu.nl/wp-content/uploads/2012/06/Bijscholingsbeleid-Kader-111115.pdf
http://www.knwu.nl/opleidingen/sporttechnische-opleidingen/bijscholing
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Een bijscholingsprogramma anti-doping geborgd in het licentiebeleid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het (her)ontwikkelen van een bijscholingsprogramma anti-doping voor begeleiders zijn we binnen de 

huidige projectperiode niet aan toe gekomen. De bestaande voorlichtingen en scholingen zijn op 

diverse wijze aangeboden aan kaderleden, zowel binnen als buiten opleiding, en tevens geborgd 

binnen het ingevoerde bijscholingsbeleid voor kader. Tijdens de dag van de wielersport 2013 en 2014 

en de KNWU Soigneurs bijscholingsdagen is dit thema expliciet opgenomen in het programma. In het 

vervolgprogramma ‘Samen voor een schone sport’ heeft een Doorlopende Leerlijn Dopingvrije Sport 

(DLDS) voor trainers een expliciete plaats gekregen. Mede in navolging op de DLDS voor sporters. 

Zodra deze gereed is zal de leerlijn opgenomen en ingebed worden in het KNWU bijscholingsbeleid 

voor kader en de KNWU opleidingen1.  

Naast de bestaande tools, zoals de anti-doping voorlichting(en/scholingen), de Dopingwaaier App en 

flyermateriaal als ‘Rondom Begeleiding’ die zijn ingezet, is een kant en klare handleiding ontwikkeld 

waarmee trainers op hun eigen vereniging een discussieavond kunnen organiseren. Naast een 

kennisquiz wordt hierbij ook gebruikt gemaakt van de online video van Rudi Kemna. Trainers die deze 

bijeenkomst organiseren en dit online bekendmaken via #koersschoon ontvangen gratis de 

Coachmap Coach Negatief van de Dopingautoriteit. De handleiding voor deze workshop is hier te 

downloaden.  

 

Kennisuitwisseling en overdracht naar andere bonden heeft op diverse vlakken plaatsgevonden vaak 

breder dan alleen dit specifieke thema. Tijdens de Nationale Dopingconferentie op 23 april 2015 

heeft KNWU-voorzitter Marcel Wintels de opgedane ervaringen gedeeld en toegelicht in het plenaire 

programma en was het thema begeleiders een van de deelonderwerpen. Daarnaast heeft de KNWU 

haar ervaringen gedeeld vanuit ‘Koersen op een schone sport’ tijdens de bondenbijeenkomst doping 

2014 en 2015 van de Dopingautoriteit. Ook heeft de projectmanager een toelichting gegeven in de 

klankbordgroep doping, specifiek voor de Atletiekunie en bij diverse bijeenkomsten met andere 

bondsvertegenwoordigers.  

 

Inrichten medische werkgroep en ontwikkelen gezamenlijke visie op de positionering van  

medische begeleiding 

 

 

 

 

 

Als onderdeel van de pijler trainers en begeleiders van dit actieplan is een werkgroep medische 

experts opgericht met vertegenwoordigers van de verschillende betrokken partijen.  De opdracht van 

                                                           
1   Per 1-1-2016 volledig Wieleracademie (samenwerkingsverband NTFU m.b.t. kaderopleidingen). 

Ontwikkelen van een bijscholingsprogramma anti-doping voor de KNWU in samenwerking met de 

Dopingautoriteit (kan daarna sportbreed aangeboden worden). 

Ontwikkelen van handvatten en producten ter ondersteuning voor trainers en begeleiders hoe om 

te gaan met en aandacht te besteden aan het thema anti-doping bij hun sporters. 

Sportbreed verspreiden van de ontwikkelde producten en resultaten als voorbeeld voor andere 

bonden hoe zij trainers en begeleiders voor dit thema kunnen ondersteunen.  

 

 

 

 

Inrichten van een werkgroep bestaande uit (medisch) experts van o.a. KNWU, NOC*NSF, 

Dopingautoriteit, VSG, etc. om te komen tot een gezamenlijke visie t.a.v. de positionering van 

medische begeleiding.  

 

 

 

 

http://www.knwu.nl/wp-content/uploads/2015/01/Workshop-Koersen-op-een-schone-sport-voor-verenigingen-2014-2015.pdf
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de werkgroep is omschreven als:  Komen tot een gezamenlijke visie t.a.v. de positionering van medische 

begeleiding. De werkgroep zal de bestaande richtlijnen gaan inventariseren en toeten of deze afdoende 

zijn. Daarnaast wordt een implementatieplan ontwikkeld (start met implementatie binnen de KNWU en 

waar mogelijk sportbreed) om de naleving van de richtlijnen te borgen (mogelijk resulterend in een 

licentiesysteem voor wielrenartsen met bijscholing t.a.v. anti-doping). Eind 2014 zal een pilot 

plaatsvinden met betrekking tot het bijscholen van de medische begeleiding op het thema van anti-

doping. 

 

De ingerichte medische werkgroep bestond uit:  

 Peter Verstappen (Lid Olympisch Medisch Panel) 

 Herman Ram (Directeur Dopingautoriteit) 

 Anja Bruinsma (Directeur VSG) 

 Hans Smid (KNWU Medische- en Ethische Commissie) 

 Robert Kempers (Arts KNWU selecties) 

 Henk van Beusekom (Manager Sport KNWU) 

 Margo de Vries (Coördinator Kaderontwikkeling KNWU) 

 Cees-Rein van den Hoogenband (Chef-arts NOC*NSF) 

 Yvonne van der Geer/Laurens den Ouden (projectleider NOC*NSF)  

 

Al spoedig na inrichting van deze werkgroep is geconcludeerd dat de bestaande Richtlijnen voor 

artsen omtrent sportmedisch handelen van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) uitgebreid 

gescreend en herschreven zouden moeten worden. De VSG is hier met ondersteuning en een extra 

financiële bijdrage van NOC*NSF en de Dopingautoriteit mee aan de slag gegaan, wat heeft 

geresulteerd in herschreven richtlijnen. Deze richtlijnen worden tijdens de ALV van de VSG eind 

november 2015 vastgesteld waarna alle VSG-leden hierover geïnformeerd worden. De richtlijnen 

zullen elk jaar geëvalueerd worden en indien nodig bijgeschaafd.  

Aanvullend hierop gaat een aanpassing van statuten van de VSG doorgevoerd worden ten behoeve 

van de mogelijkheid tot het sanctioneren van leden bij het niet naleven van de richtlijnen, door 

intrekken lidmaatschap. 

 

De KNWU was bij aanvang van dit project al van mening dat de licentievoorwaarden voor de KNWU 

ploegartslicentie aangescherpt moest worden. Dit is dan ook direct ingevoerd per 2015 volgens de 

volgende voorwaarden: 

 De arts moet BIG-geregistreerd zijn, 

 De arts voldoet aan de herregistratie-eisen van het betreffende specialisme (zoals het 

in voldoende mate en regelmatig praktiseren en het in voldoende mate volgen van 

geaccrediteerde nascholing), 

 De arts moet lid zijn van de KNMG2/ VSG. 

Daarnaast heeft de KNWU de intentie uitgesproken om op termijn enkel nog artsen mee te sturen 

naar topsportevenementen die naast bovengenoemde kwalificaties ook zitting hebben in de 

Masterclass topsportartsen van NOC*NSF.  

 

                                                           
2 KNMG is per 2016 geschrapt uit deze voorwaarden, enkel het VSG-lidmaatschap geeft recht op aanvraag van de KNWU 

licentie. Dit om in te dekken dat de herschreven VSG richtlijnen onderschreven worden.  

http://www.sportgeneeskunde.com/concept-richtlijnen
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In de KNWU reglementen en statuten is opgenomen dat overstijgend aan deze licentievoorwaarden, 

de KNWU de licentie en/of het lidmaatschap kan intrekken bij bewezen inlating met doping. 

Informatie over de gewijzigde licentievoorwaarden voor KNWU ploegartsen is hier na te lezen.  

 

Het bij de KNWU ingevoerde licentiesysteem dient als blauwdruk voor andere sportbonden en 

sporttakken waarin tevens het voorbeeld van de licentiering van de uitvoerend verzorgende functie, in 

geval van de wielersport de soigneur, meegenomen kan worden. De verantwoordelijkheid hiervoor 

wordt bij de sportbonden zelf neergelegd, met het advies om zelf richtlijnen te maken of te verwijzen 

naar de VSG richtlijnen. Op moment van schrijven van deze verantwoording wordt de laatste hand 

gelegd aan een adviesrapport hierover van de werkgroep medische begeleiding. 

 

De bedachte pilot medische begeleiding heeft geen uitvoering gekregen binnen de projectperiode. 

Wel gaat de VSG een cursus aanbieden aan haar leden over de nieuwe richtlijnen. NOC*NSF zal deze 

richtlijnen en resultaten, zoals geboekt bij de KNWU met het voorbeeld van de licentiering en 

scholing, richting de andere sportbonden proactief communiceren. De VSG is verantwoordelijk 

gemaakt voor de communicatie naar de eigen achterban en aanverwante beroepsgroepen.  

  

http://www.knwu.nl/mededelingen/artsen-in-de-wielersport-2015-en-verder
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Pijler 4: Wielrennen internationaal 

 

De pijler ‘wielrennen internationaal’ heeft als doel:  

 Dat internationaal één gezamenlijk Nederlands geluid wordt gehoord over de anti-

dopingaanpak en cultuurverandering in het wielrennen.  

Beoogde resultaten:  Resultaat per 30-09-2015 

1. Een krachtige uniforme anti-doping aanpak en cultuurverandering 

in internationaal verband (UCI, ploegen, landen);  

Gerealiseerd. 

2. Internationale doping-onderzoekscommissie;  Gerealiseerd. 

3. Dopingcontrole, etc. buiten UCI. Gerealiseerd. 

 

Nederlandse Internationale werkgroep 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een brede vertegenwoordiging van Nederlandse bestuurders, ploegen en andere stakeholders hebben 

zich op het internationale vlak geroerd om invloed uit te oefenen in het internationale speelveld van 

de wielersport. Na aanstelling van de UCI-voorzitter Brian Cookson, wat door de KNWU proactief werd 

gesteund, zijn diverse internationale verbeteringen doorgevoerd.  

 

Een van deze activiteiten betrof het instellen van de Cycling Independent Reform Commission 

(CIRC). Deze commissie werd in januari 2014 ingericht en kreeg als voornaamste opdracht mee om de 

problemen te onderzoeken die de internationale wielersport de laatste jaren hebben getroffen. De 

drie concrete doelen die de commissie meekreeg waren: 

1. Aangaande de dopingproblematiek in de wielersport; onderzoek doen naar de oorzaak, 

historische achtergrond, aanleiding, mechanismen, processen, procedures, praktijken, patronen, 

netwerken en leveranciers. 

2. Onderzoek doen naar de vraag of UCI-officials hebben bijgedragen aan het ontstaan en 

ontwikkelen van de dopingcultuur, met name door mismanagement rondom dopingtests en/of 

het verzwijgen van positieve tests, én of de UCI en andere instanties werden genoemd in 

dopingpraktijken. 

3. Een rapport opstellen voor de huidige UCI-voorzitter, waarin wordt uitgelegd hoe de 

dopingcultuur zo wijdverbreid kon raken en waarin er duidelijke aanbevelingen staan voor de 

toekomst. 

 

Een vertegenwoordiging van deze commissie is met veel belangstelling naar Nederland afgereisd om, 

met een gecombineerde vertegenwoordiging van de Commissie Sorgdrager en de KNWU, opgedane 

ervaring en kennis te delen over het in Nederland uitgevoerde onderzoek en opgestelde actieplan 

‘Cultuurverandering in de hoogste versnelling’. Zij waren met name geïnteresseerde in de 

Nederlandse aanpak en tot nu geboekte resultaten met betrekking tot anti-doping.  

Inrichten van een werkgroep/taskforce met een brede vertegenwoordiging uit het Nederlandse 

wielrennen (KNWU bestuurders, teams en sporters).  

Aanjaagfunctie richting UCI/WADA via teams.  

Aanjaagfunctie richting UCI/WADA via besturen van ons omringende landen en de UEC.  

Voorstellen ontwikkelen om nieuwe maatregelen (t.a.v. ploegenstructuur, puntensysteem, kalender) 

te implementeren. 
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Op 9 maart 2015 heeft de commissie CIRC haar rapport onthuld en de conclusies en aanbevelingen 

bekend gemaakt. Het volledige rapport is hier na te lezen.   

 

Daarnaast heeft de UCI ‘The Cycling Anti-Doping Foundation’ (CADF) mandaat gegeven om het anti-

dopingprogramma van de UCI volledig onder beheer te nemen waaronder tevens de dopingcontroles. 

Hiermee is de doelstelling om op internationaal niveau de uitvoering van de dopingcontroles buiten 

de UCI te stallen gerealiseerd. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de CADF en de 

UCI.  

 

Naast aansluiting bij de MPPC (Mouvement Pour un Cyclisme Crédible) door de KNWU en de 

Nederlandse World-tour ploegen heeft Frank van Veenendaal, lid van het KNWU hoofdbestuur, zitting 

genomen in het bestuur van de MPPC en hierin een actieve rol gespeeld. De MPCC heeft als doel 

om een schone en geloofwaardige wielersport na te streven gebaseerd op transparantie, 

verantwoordelijkheid en inzet van haar leden.  

 

Op uitvoerend niveau heeft uitwisseling plaatsgevonden over de uitvoering van anti-doping 

programma’s met omringende landen en federaties. Zo is onder andere uitgebreid gesproken met de 

Belgische Wielerbond, waar diverse praktische voorbeelden van anti-doping activiteiten zijn 

uitgewisseld.  

 

Middels diverse kanalen zijn KNWU bestuurders en medewerkers actief op het internationale vlak 

rondom het thema anti-doping.  

- Op het Europese niveau is KNWU hoofdbestuurslid Saskia Capello actief binnen de EUC en 

aanjager van het anti-doping thema binnen de Europese geledingen, 

- Op diverse momenten heeft afstemming plaatsgevonden met Nederlandse internationale 

wielerploegen om de kansen op internationaal vlak af te stemmen, 

- KNWU voorzitter Marcel Wintels heeft diverse malen met UCI-voorzitter Brian Cookson 

gesproken over de internationale anti-doping agenda en hervormingen, 

- KNWU voorzitter Marcel Wintels is toegetreden tot de Ethische Commissie van de UCI.  

  

http://content1c.omroep.nl/urishieldv2/l27m25881c486d509ac300564dca8b000000.f79a3d8b88d39a0b1e75e2ee390a3bef/nos/CIRC-Report-2015.pdf
http://www.cadf.ch/
http://www.uci.ch/clean-sport/anti-doping/
http://www.mpcc.fr/index.php/en/
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Pijler 5: Dopingcontroles 

 

De pijler ‘dopingcontroles’ heeft als doel:  

 Het verbreden van het bewustzijn binnen de wielersport over het gebruik en de aanpak van 

doping.  

Beoogde resultaten:  Resultaat per 30-09-2015 

1. Dat het aantal dopingcontroles in het Nederlandse wielrennen 

wordt ingezet onder een bredere doelgroep (ook jeugd en 

andere categorieën) en wordt geïntensiveerd.  

  

Gerealiseerd. 

 

Strategische inzet beschikbare dopingcontroles 

 

 

 

 

 

 

Als opdracht van het KNWU Najaarscongres 2013 is tijdens een extra voorzittersoverleg begin 2014 de 

Begeleidings- en Advies Commissie Anti Doping Aanpak aangesteld bij de KNWU. De rol van deze 

BAC is geformuleerd als toezichthouder van de projectgroep ‘Cultuurverandering in de hoogste 

versnelling’ waarbij de BAC ook als klankbordgroep fungeert van de projectgroep met daarbij de 

aanbevelingen uit de ‘Meedoen of stoppen’ (Commissie Sorgdrager) als leidraad. Daarnaast heeft 

deze commissie zich gebogen over de vraagstukken; 

- effectieve inzet van de extra beschikbare dopingcontroles, 

- inzet van deze controles onder categorieën renners, 

- de inrichting van de communicatie omtrent anti-doping en dopingcontroles, 

- het financieringsvraagstuk voor de benodigde extra eigen financiële middelen voor 2014, 

2015 en 2016, 

- het inzichtelijk maken van de resultaten van de ingezette activiteiten uit het actieplan.  

 

Deze commissie bestaat uit: Paul van Heiningen (Voorzitter District Noord-Holland), Bobby Traksel 

(Voorzitter Vereniging Voor BeroepsWielrenners), Natascha Massop (Voorzitter Afdeling Noord-Oost), 

Jan van Ommen (Vereniging voor wedstrijdorganisaties), Marten de Lange (Voorzitter District Zuid-

oost), Ger Heeringa (Voorzitter District Noord), Jan de Leeuw (Vice-voorzitter Noord-Holland), Henk 

van Beusekom (Manager Sport KNWU) en Margo de Vries (Coördinator Kaderontwikkeling KNWU).  

 

Dopingcontroles geven de sporter de kans te laten zien dat de prestaties op eigen kracht  

zijn geleverd. Bovendien creëert het meer bewustwording over het belang van een schone  

sport, vergroot het de zichtbaarheid van de inzet van dopingcontroles en versterkt het de cirkel tussen 

voorlichting en controle. De per jaar 100 extra beschikbare dopingcontroles vanuit ‘Koersen op een 

Schone sport’ zijn ingezet vanaf de categorie junioren, verdeeld over alle bij de KNWU aangesloten 

wielerdisciplines.  

 

Voordat van start is gegaan met de uitvoering van de extra controles heeft uitgebreide 

informatievoorziening plaatsgevonden aan renners, begeleiders, juryleden maar ook aan 

Op initiatief van de voorzitters van de KNWU-districten inrichten van een werkgroep dat een voorstel 

gaat uitwerken t.b.v. het KNWU-congres (voorjaar 2014) over de inzet van dopingcontroles. 

Uitvoeren van dopingcontroles onder amateurs, incl. (oudere) jeugdleden (vanaf 17 jaar), volgend op 

de impuls van voorlichting (pijler bewustwording).  
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organisatoren, met als doel om de controles zo soepel mogelijk te laten verlopen. Al deze 

betrokkenen zijn persoonlijk aangeschreven en gewezen op de procedures, mogelijke risico’s en 

andere belangrijke aspecten die van belang zijn bij de uitvoering van dopingcontroles. Daarnaast is 

deze informatie uitgebreid en breed verspreid via de algemene kanalen van de KNWU, zoals de 

website, nieuwsbrieven en social media, en kregen renners die zich inschreven voor wedstrijden een 

pop-up melding over de extra dopingcontroles met een link naar meer informatievoorziening. Deze 

uitgebreide informatievoorziening is hier te vinden. Het tijdschrift ‘Sport en Strategie’ heeft een 

artikel geschreven over de inzet van deze extra controles en de keuze van verdeling en inzet. Ook 

omroep Gelderland besteedde hier aandacht aan tijdens de profronde van Tiel en werden spontaan 

ervaringsverhalen geschreven door voor het eerst gecontroleerde renners.  

 

Realiseren extra eigen budgetruimte dopingcontroles  

 

 

 

 

 

Het door de BAC-ADA ingebrachte financieringsvoorstel aan het KNWU congres in het voorjaar 2015 

betreffende een contributieverhoging van alle KNWU basisleden met €2,- is tijdens dit congres 

geaccordeerd met ingang van de tarievenlijst 2016. De extra benodigde financiële eigen middelen in 

2014 zijn ter beschikking gesteld vanuit het KNWU reservefonds. De benodigde financiële middelen 

2015 zijn ter beschikking gesteld door een collectieve afdracht van de KNWU districten en afdelingen 

en een herallocatie vanuit sportstimulering en wedstrijdondersteuning. De extra financiële middelen 

vanaf 2016 komen voort uit de doorvoering van de contributieverhoging en betreft voldoende budget 

om de 100 extra dopingcontroles te garanderen. De vrijkomende extra financiële middelen door 

invoering van deze verhoging zijn volledige gelabeld voor uitgifte aan anti-doping activiteiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aan het voorjaarscongres van de KNWU in 2014 een voorstel voorleggen voor extra budgetruimte 

t.b.v. het realiseren van de gestelde doelen. 

 

 

 

http://www.knwu.nl/anti-doping-2/pijler-5-dopingcontroles
http://www.sportenstrategie.nl/2014/gezondheid/doping/knwu-streeft-naar-bewustwording-met-dopingtests-bij-junioren/
http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2065629/Amateur-en-juniorwielrenners-gecheckt-op-doping-tijdens-Profronde-Tiel#.U-SnqWOUX2Q
http://www.knwu.nl/wp-content/uploads/2014/02/Mijn-eerste-dopingcontrole-Cisca.pdf
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4. Effectiviteitsmeting  

 

Mede op initiatief van de KNWU BAC-ADA heeft een effectiviteitsmeting plaatsgevonden omtrent 

‘Koersen op een schone sport’. In deze meting is getracht de gewenste cultuurverandering inzichtelijk 

te maken alsmede de effectiviteit van de verschillende deelactiviteiten van het project.  

 

In mei 2014 is een nulmeting uitgevoerd onder KNWU-leden vanaf 17 jaar en ouder waarin de leden 

zijn bevraagd naar kennis, houding en gedrag ten aanzien van doping. Een jaar later zijn de KNWU 

leden uitgenodigd voor deelname aan de éénmeting en hierin bevraagd op dezelfde onderwerpen 

met daarbij een toevoeging in vragen op de specifieke activiteiten vanuit het projectplan. Gezien de 

hoge response en uitgebreide reacties in de open velden is nog steeds een grote mate van 

betrokkenheid onder de KNWU-leden te bespeuren over dit thema. Doordat de onderzoekspopulatie 

van de nul- en éénmeting sterk met elkaar overeen komen zijn de onderzoeksresultaten goed te 

vergelijken waardoor betrouwbare uitspraken gedaan kunnen worden over de effectiviteit.  

 

 1-meting 0-meting 

Respondenten 2.055 (7% 

response) 

2.717 

Licentiehouder 39,8% 39,7% 

Niet-licentiehouder 45,8% 44,8% 

Man 91,0% 90,6% 

Vrouw 9,0% 9,4% 

 

De belangrijkste resultaten van dit onderzoek kunnen worden samengevat als: 

De grootste progressie is geboekt op het gebied van bewustwording, openheid en dopingcontroles. 

Concreet zien we een verhoogde toename in: 

 Het alleen gebruiken van gecontroleerde voedingssupplementen; 

 Het controleren van medicijnen op de aanwezigheid van doping; 

 Een verbeterde bekendheid met de procedures van een dopingcontrole; 

 Het melden van het zien gebruiken van of bij vermoedens van dopinggebruik (bijv. bij het 

Vertrouwenspunt Sport); 

 Een verlaging van het percentage renners wat voedingssupplementen ziet als de basis van hun 

sportbeoefening. 

 

De Dopingwaaier App, een essentiële tool voor renners en gratis te downloaden in de appstore, is 

bekender en wordt ook vaker gebruikt dan voor de start van het actieplan. De 

top-drie best gewaardeerde acties van het plan bestaan uit: extra dopingcontroles 

(75,5%), de 100% Dope Free Challenge (32%) en voorlichting (30,2%). 
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 Bekendheid Deelname Nuttige impuls? 

Actieplan KOESS 14%  12% - 77% neutraal 

Voorlichting met Rudi Kemna 23% 4% 29% 

Stuurdoppencampagne 58% 15%* 42% 

Dope Free Challenge 29% 10% 31% 

Online video Rudi 13% 12% 24% 

Vertrouwenspunt Sport  25%  

Extra dopingcontroles 32%  76% 

 

*Deelnamepercentage lijkt laag maar wordt veroorzaakt doordat de onderzoekspopulatie ook een groot deel niet-

licentiehouders betrof en de stuurdoppen alleen onder de KNWU licentiehouders zijn verspreid.  

 

De belangrijkste lessen die we hier als (wieler)sport hebben geleerd zijn dat sportspecifieke acties 

goed werken (stuurdoppencampagne), een brede communicatie goed is voor de awareness, maar dat 

gerichte communicatie op specifieke groepen nodig is om mensen in beweging te krijgen en dat 

dopingcontroles de meest gewaardeerde manier van anti-doping zijn.  

 

De feiten op een rij 

In bijgevoegde infographics is een kort overzicht uiteengezet van wat er precies gedaan is in het kader 

van ‘Koersen op een schone sport’ en de meest in het oog springende effecten als het gaat om de 

gewenste cultuurverandering. Het gehele rapport naar aanleiding van de 1-meting die is uitgevoerd 

onder KNWU-leden is hier te downloaden. Het artikel uit het KNWU ledenmagazine Wielersport over 

dit onderzoek is hier te downloaden.  

http://www.knwu.nl/wp-content/uploads/2015/08/150707.Rapport-KNWU-2015.-Eenmeting.pdf
http://www.knwu.nl/wp-content/uploads/2015/08/p44-45-Koersen-op-een-schone-sport.pdf
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5.  Conclusies en aanbevelingen  

 

Met de uitvoering van het actieplan ‘Cultuurverandering in de hoogste versnelling’ hebben de KNWU, 

Dopingautoriteit en NOC*NSF de volgende doelstellingen nagestreefd:   

 

 Het vergroten van de cultuurverbetering en bewustwording over dopinggebruik onder 

sporters, trainers en begeleiders in de (wieler)sport.  

 Het vergroten van de integriteit van de sport op nationaal en internationaal niveau.  

 Een blauwdruk vormen van een effectievere anti-dopingaanpak voor andere sporten op 

nationaal en internationaal niveau. 

 

Na 17 maanden hard gewerkt te hebben aan de uitvoering van het actieplan, wordt met een tevreden 

gevoel teruggekeken. Hoewel de cijfers uit de éénmeting wellicht nog geen hele grote veranderingen 

laten zien, kan wel geconcludeerd worden dat er belangrijke (ook structurele) stappen zijn gezet om 

tot een cultuurverandering te komen. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen voor de toekomst 

zijn:   

 

Conclusies:  

 Het begin van de gewenste cultuurverandering is gemaakt, maar het blijft ook in de toekomst 

nodig structureel aandacht te besteden aan het thema schone sport, om de bewustwording 

bij alle doelgroepen blijvend te vergroten.  

 Sportspecifieke acties (zoals de stuurdoppen) zijn het meest effectief. De waardering hiervan, 

en daardoor ook de impact, is groter. Naast sportbrede activiteiten blijft het daarom van 

belang om ook sportspecifieke acties in te zetten.   

 De inzet van extra dopingcontroles heeft een belangrijke preventieve werking en dient dus 

niet alleen als repressief/controle middel gezien te worden.  

 Om daadwerkelijk een cultuurverandering binnen een organisatie tot stand te brengen is het 

essentieel te zorgen voor bestuurlijke borging en borging van het thema in de 

werkorganisatie. Het instellen van een commissie met afgevaardigden uit de leden is cruciaal 

om ook draagvlak te creëren bij de achterban.  

 

Aanbevelingen voor de toekomst:  

 Over enkele tijd herhalen van de nul- en éénmeting door de KNWU om ook over een langere 

periode inzicht te krijgen in de cultuurverandering. 

 Communicatie over het thema schone sport zoveel mogelijk integreren in reguliere 

communicatie-uitingen en -middelen, zodat het er een structureel onderdeel van gaat 

uitmaken. Kies daarbij voor een positief geformuleerde boodschap en aanpak (dus ‘schone 

sport’ in plaats van ‘anti doping’). 

 Ontwikkel, vergelijkbaar met de Doorlopende Leerlijn Dopingvrije Sport voor sporters, ook 

een doorlopende leerlijn voor coaches en begeleiders, zodat dopingvoorlichting ook 

structureel onderdeel wordt van de opleiding van coaches en begeleiders. Deze aanbeveling 

is reeds opgenomen in het Actieplan ‘Samen voor een schone sport’.  

 Het verder digitaliseren van voorlichtingstools is gewenst om het bereik van de effectiviteit 

van voorlichtingscampagnes te blijven vergroten. Het blijft lastig om voldoende opkomst te 
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genereren bij voorlichtingsbijeenkomsten, daarom kunnen online-modules een waardevolle 

aanvulling zijn.  

 

Deze verantwoording is opgesteld door het projectteam, bestaande uit: 

 

Bart Coumans  Dopingautoriteit 

Erik Duiven   Dopingautoriteit 

Margo de Vries   KNWU 

Carmen Verstraten  NOC*NSF 

Femke Winters   NOC*NSF 

 

 

Arnhem, 26 januari 2016 

 

 


