bEgElEiDeRs
sPoRtIeF
Met sOcialE
Media
Trainers en coaches zijn het sportieve voorbeeld voor jonge sporters. Tijdens
de training of wedstrijd, maar ook op sociale media. Sportiviteit en respect
houden niet op na het laatste fluitsignaal, maar gelden net zo goed op Twitter,
WhatsApp en Facebook.

voor trainers & coaches
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Wees je ervan bewust
dat alles wat je online
zet, voor altijd terug te
vinden is. Denk dus na voor
je iets post.
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Gebruik sociale media
om kennis en andere
belangrijke informatie over
de sport te delen.
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Maak altijd duidelijk
of je communiceert
namens de vereniging of op
persoonlijke titel.

Bestuurders, trainers en
coaches zijn in de eerste
plaats vertegenwoordigers
van de vereniging. Gedraag
je daar ook naar. Bij twijfel
kun je iets beter niet publiceren.
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Vraag toestemming
als je foto’s of filmpjes
online wilt zetten.

Heb je een duidelijk
oordeel over een
sporter?
Bespreek dat dan persoonlijk. Evaluaties van iemand
sportprestaties horen niet
op sociale media thuis.
Aardig zijn loont, óók
online.

Hou je aan de
geldende gedragsregels en wees je bewust
van je voorbeeldfunctie.
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Zet geen privacygevoelige informatie online.
Wees terughoudend met
namen en gebeurtenissen.

5

Ga niet in discussie met
een speler of ouder op
sociale media.
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vOoRkOm dIgItAaL pEsTeN
6
7

Pesten is van alle tijden. Maar anders dan vroeger, stopt digitaal pesten niet op het sportveld of
bij de voordeur. Als je pech hebt, gaat het getreiter 24 uur per dag door, tot in je eigen huis. Wat
kun je doen om digitaal pesten te voorkomen?

Denk nooit: ‘Ik zie het niet, dus het gebeurt niet’.
Zeg dat ook nooit tegen een kind of ouder die met
een klacht over pesten komt. Onderzoek eerst
goed wat er aan de hand is.
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Achterhaal wanneer er nog geen sprake was van
pesten en wanneer het voor het eerst wel zo was.
Welke gebeurtenis heeft intussen plaatsgevonden?
Is bijvoorbeeld de groepssamenstelling veranderd, waarna vrienden vijanden werden, of is er ooit een misverstand
geweest?

Maak sporters, begeleiders en (andere) ouders duidelijk dat hoe zij over andere kinderen en hun ouders
praten, bepalend is voor hoe kinderen met elkaar
omgaan.

Praat met kinderen over omgangsvormen en verschillen tussen mensen. Benadruk dat zulke verschillen prima zijn. Groepen waarbinnen niet gepest
wordt, zijn in staat te accepteren dat iedereen anders is.

Maak duidelijk dat pesten niet wordt getolereerd
en leg afspraken vast. Praat over wat wel acceptabel
gedrag is en wat niet. Wanneer is een geintje leuk
en wanneer wordt het pesten? Besteed ook aandacht aan
het positieve: hoe kunnen we het leuk hebben met elkaar?
Complimenteer de groep en afzonderlijke kinderen wanneer het goed gaat.
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Zorg dat kinderen die samen sporten elkaar goed
leren kennen. In groepen waar kinderen elkaar beter
kennen, wordt minder gepest.

Laat kinderen zien dat je fouten mag maken, ook
in de sport. Strenge regimes werken pestgedrag in
de hand. Kinderen moeten niet bang zijn fouten te
maken, en moeten ook leren hun fouten naar elkaar weer
goed te maken.
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Neem niet alle regie uit handen van het kind en laat
je emoties thuis. Betrek het gepeste kind bij het
nadenken over een oplossing. Vraag: Hoe gaan we
dit doen?
Spreek pester en slachtoffer apart, zodat je weet of
er een conflict aan het pesten vooraf is gegaan of
dat het te maken heeft met een machtsspel. Spreek
ze ook samen. Zodra ze elkaar beter begrijpen, blijken
kinderen vaak heel vergevingsgezind.
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Praat ook over goed online gedrag.
Laat kinderen sociale media inzetten om hun team te promoten,
een sponsorloop voor de club te
houden of om hun mooiste sportmomenten met de rest van de
wereld te delen.

