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Abvakabo FNV heeft in samenwerking met het Nationaal 

Platform Zwembaden | NRZ in februari en maart 2011 

vier themabijeenkomsten rondom de gedragscode voor 

de zwembranche georganiseerd.  

Deze themabijeenkomsten zijn georganiseerd om met 

medewerkers uit de zwembranche te praten. Kunnen de 

medewerkers uit de zwembranche zich vinden in het 

concept van de gedragscode? En wat moet er wel en niet 

in de gedragscode staan en welke suggesties heb je? 

 

De uitkomsten van de themabijeenkomsten zijn hieronder 

samengevat. 

 

Aandacht voor vak en personeel 

Alle deelnemers waren het roerend eens dat het werken 

in zwembaden al lange tijd een ondergewaardeerd vak 

is, goede medewerkers het zwembad of de branche 

verlaten, het zwembad een beetje een stoffig imago heeft 

en het tijd is om het vak op een positieve manier in de 

schijnwerpers te zetten. De medewerkers uit de 

zwembaden zouden zich meer bewust moeten worden 

dat ze vakmensen en professionals zijn en dit ook 

moeten uitdragen.  

 

Een onderdeel van deze professionaliteit heeft 

bijvoorbeeld te maken met kleding. Sommige 

zwembadmedewerkers lopen bijvoorbeeld met kleine 

korte broekjes aan, die volgens sommigen als 

aanstootgevend ervaren kunnen worden. Is het nodig om 

een kledingprotocol op te stellen? 

 

Een kleine groep deelnemers is echter bang dat de grote 

aandacht voor de gedragscode juist een negatief effect 

heeft. Deze groep deelnemers is bang dat dit leidt tot 

afbreuk van de vertrouwensband. 

Een grote angst van de deelnemers is dat het vak van 

zwemonderwijzer straks weer terug is bij af en er weer 

een haak gebruikt moet gaan worden omdat kinderen zo 

min mogelijk aangeraakt mogen worden. Waarborging 

van het vak is een belangrijk punt voor de deelnemers 

van de bijeenkomsten. Een oplossing ligt volgens 

verschillende deelnemers in het verlengde van 

communicatie en transparantie door bijvoorbeeld tijdens 

zwemlessen aan te kondigen wat je gaat doen net zoals 

een arts doet. Echter, een aantal deelnemers had wel 

moeite met deze oplossing. 

 

Voor de werknemers in de zwembranche is het belangrijk 

richting de bezoeker een signaal af te geven door deze 

gedragscode, maar vinden zij het ook erg belangrijk hoe 

de werknemer beschermd wordt. Waar en hoe komt deze 

bescherming te liggen?  

 

Heldere regels 

De deelnemers zien in het algemeen een groot deel van 

hun dagelijkse routine terug in de gedragscode waardoor 

deze herkenbaar is. ‘Zo werken wij al lang’ was een 

regelmatig terugkerende opmerking. 

 

Ten aanzien van de inhoud van de gedragscode is een 

aantal tekstuele opmerkingen gemaakt en is als tip 

meegegeven alert te zijn op de praktische 

uitvoerbaarheid ten aanzien van bijvoorbeeld EHBO-

situaties. Een aantal deelnemers heeft moeite met ‘het 

aankondigen van de aanraking’ als algemeen 

uitgangspunt. 
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Daarnaast wordt de verantwoording rondom 

kleedkamerbezoek door sommigen als overdreven 

ervaren. Dit artikel dient echter vooral ter bescherming 

van de medewerker. Voor een enkeling ligt de focus van 

de gedragscode te veel op de zwemlessituatie. Verder 

vraagt een aantal deelnemers zich af of collega’s elkaar 

in praktijk wel zullen aanspreken op ongewenst gedrag. 

 

Breed uitrollen 

Tijdens de bijeenkomsten is een duidelijk signaal 

afgegeven met betrekking tot het bereik van de 

gedragscode. Welke middelen zet je in om de bezoekers 

én de medewerkers zo veel mogelijk te beschermen? 

 

Is het Nationale zwem ABC van NPZ | NRZ als 

verbindende factor voldoende? Indien dit betekent dat 

organisaties, die een ander zwemdiploma uitgeven, zich 

niet aan kunnen sluiten bij de gedragscode wordt dit als 

ongewenst ervaren. Een aantal deelnemers is van 

mening dat een wettelijk kader nodig is en zou graag zien 

dat betrokken partijen hiertoe inspanningen richting 

politiek Den Haag ondernemen. Anderen zijn van mening 

dat er één nationaal zwemdiploma zou moeten komen 

dat slechts uitgegeven kan worden wanneer men is 

aangesloten bij de gedragscode. Een deel van de 

bezoekers vraagt zich af of het voor de particuliere 

zwemscholen wel haalbaar is aan de gedragscode te 

voldoen. Een ander geopperd voorstel is het opnemen 

van de gedragscode in de verschillende cao’s. 

 

Breed uitrollen betekent ook dat de gedragscode aan zou 

moeten sluiten bij reeds bestaande regulerende 

instrumenten zoals het Protocol Schoolzwemmen, het 

Protocol Vrolijk & Veilig (al heeft dit geen landelijke 

dekking), het Keurmerk Veilig & Schoon en de 

verhuurvoorwaarden.  

 

Daarnaast wordt het wenselijk geacht dat binnen één 

(sport)accommodatie voor alle medewerkers één 

gedragscode wordt ingevoerd die rekening houdt met de 

specifieke kenmerken van de diverse functiegroepen. 

Speciale aandacht wordt gevraagd voor personeel van 

derden dat over de vloer komt (denk aan personeel van 

schoonmaakbedrijven). Men vraagt zich ook af hoe te 

handelen ten aanzien van kinderen van bijvoorbeeld een 

Buitenschoolse Opvang. Wie is uiteindelijk 

verantwoordelijk? Moeten de BSO-medewerkers ook 

tekenen voor het protocol? De vraag is ook of de branche 

niet onder een reeds bestaande gedragscode – 

bijvoorbeeld onder die van NOC*NSF – zou kunnen 

vallen. 

Daarnaast wordt het wenselijk geacht al in een 

vroegtijdig stadium, tijdens de beroepsopleiding, 

aandacht te besteden aan de gedragscode als onderdeel 

van de beroepsvorming en dit onderwerp eveneens mee 

te nemen in bijscholingstrajecten.  

 

Onderdeel van groter geheel  

De meeste deelnemers zijn het er over eens dat de 

gedragscode niet op zichzelf moet staan, maar 

meegenomen moet worden in een groter geheel. 

Suggesties die veelvuldig naar voren zijn gekomen, zijn 

bijvoorbeeld de gedragscode laten ondertekenen bij 

aanvang van de arbeidsovereenkomst. Ook is geopperd 

om de gedragscode op te nemen in de functie-eisen, de 

afspraken regelmatig op de agenda van het werkoverleg 

te plaatsen en de kennis hierover regelmatig te testen. 

 

Tijdens de themabijeenkomsten is er ook gesproken over 

de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Is een VOG 

zinvol? De meeste deelnemers zien de VOG niet als een 

middel om incidenten te voorkomen, maar denken dat 

het een extra drempel is om in de zwembranche te gaan 

werken. Wel zijn er vragen wat betreft een eventuele 

verplichting van de VOG, want moeten medewerkers die 

reeds (soms al tientallen jaren) in dienst zijn ook nog een 

VOG in gaan leveren? En hoe zit het met de VOG voor 

vrijwilligers? Wie zou die moeten betalen; de vrijwilliger 

zelf of de vereniging? Ook is er aangegeven dat het goed 

zou zijn om oproepkrachten te screenen en bij sollicitatie 

referenties in te winnen bij vorige werkgevers. 

 

Communicatie en transparantie 

Een onderwerp dat veelvoudig tijdens alle bijeenkomsten 

naar voren is gekomen, is de preventieve werking van 

communicatie en transparantie. Lang niet overal is er een 

goede communicatie (zowel intern als extern) en wordt er 

transparant gewerkt. Aangegeven is dat ouders er vanuit 

gaan dat alles goed geregeld is. Bij sommige 

zwembaden vindt er voor de eerste zwemles een uitleg 

plaats, zodat ouders weten wat ze kunnen verwachten en 

wat er van hen verwacht wordt. Echter, dit is lang niet bij 

alle zwembaden het geval en wordt er tegen problemen 

aangelopen. Een voorbeeld hiervan is de 

aanspreekbaarheid van de begeleiding van kinderen of 

groepen tijdens de zwemles. Wat als een kind geen 

goede zwemkleding heeft? Wie kan er dan op 

aangesproken worden? 

 

Tijdens de bijeenkomsten is gebleken dat er veel 

behoefte is aan duidelijkheid en dat het goed zou zijn om 

als zwembad praktische richtlijnen te hebben en deze 
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ook actief uit te dragen. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met 

toiletgebruik tijdens de lessen? Moet de 

zwemonderwijzer helpen of is de ouder/begeleider 

daarvoor verantwoordelijk? Wie helpt er met omkleden 

en in welke kleedkamer gebeurt dat? Is het geslacht van 

de ouder of van het kind leidend bij keuze van de 

kleedkamer? Mogen er foto’s gemaakt worden? Om dit 

soort zaken goed te regelen, ligt volgens de deelnemers 

veel verantwoordelijkheid bij de manager van het 

zwembad.  

 

Ook ligt bij het bespreekbaar maken van incidenten een 

rol bij de manager. Er is naar voren gekomen dat zaken 

soms liever in de doofpot worden gestopt, dan dat er 

over gepraat wordt. Er rust in sommige zwembaden 

absoluut een taboe op het bespreken van incidenten, 

terwijl men er juist van zou kunnen leren. Daarnaast 

merken de deelnemers op dat social media een steeds 

grotere rol spelen in het dagelijkse leven en er zeer snel 

(soms niet juiste) berichten de wereld in worden 

geholpen. 

  

Tijdens alle bijeenkomsten is zichtbaarheid van de 

zwemles een onderwerp van gesprek geweest. Bij 

sommige zwembaden mogen ouders bij alle lessen in de 

zwemzaal aanwezig zijn, terwijl bij andere zwembaden 

ouders helemaal niet bij de lessen aanwezig mogen zijn 

en wordt er soms gebruik gemaakt van camera’s 

waardoor ouders toch met de les mee kunnen kijken. 

Echter, deze camera’s mogen niet gebruikt worden voor 

andere doeleinden zoals beoordeling van personeel. 

 

Valkuilen en gevaren 

Hoewel een grote meerderheid van de deelnemers de 

gedragscode ondersteunt zijn er ook valkuilen en 

gevaren naar voren gekomen waar de nodige aandacht 

naar uit zal moeten gaan. 

 

Allereerst zijn deelnemers bang dat er anders naar hen 

gekeken zal worden en dat het gedrag van de 

zwembadmedewerkers daar op een negatieve manier 

door wordt beïnvloed. Werkt het niet beklemmend? Zal er 

een beperking qua spontaniteit en vreugde zijn en zal er 

spastisch gedrag vertoond gaan worden? Zijn we straks 

niet weer terug bij af en moeten er meer hulpmiddelen 

gebruikt gaan worden? Het vertrouwen winnen van 

personeel en bezoekers is erg belangrijk, zo is gebleken 

tijdens de bijeenkomsten. 

 

 

 

Daarnaast is er een grote diversiteit in soorten en maten 

van zwembaden. Zichtbaarheid van de zwemlessen is 

niet altijd mogelijk en zijn er veel verschillen tussen de 

accommodaties  (denk bijvoorbeeld aan de douche- en 

kleedruimte). Ook zijn er verschillende gedragsregels bij 

verschillende huurders/derden. Het zou goed zijn om hier 

één lijn in te hanteren. 

 

Belangrijk is verder dat de zwembranche te maken heeft 

met zwembadmedewerkers die in loondienst zijn, 

particuliere zwemscholen én vrijwilligers van 

verenigingen. Hoe kan er met al deze verschillen 

omgegaan worden? 

 

Een ander (groot) gevaar is ontkenning van het 

probleem. Een aantal deelnemers ontkende dat er 

ongewenste situaties voorkomen in de zwembaden en 

vindt dat het incident met Benno L. op zichzelf staat. 

Deze groep deelnemers vindt het niet nodig om landelijk 

een gedragscode in het leven te roepen. Deze groep 

praat echter (vooral) uit eigen ervaring en zij hebben nog 

nooit een ongewenste situatie meegemaakt. 

 

Verder is tijdens de bijeenkomsten de vraag naar voren 

gekomen in hoeverre een gedragscode invloed heeft op 

het beeld dat bezoekers/ouders hebben van de 

zwembranche. Voelt men zich hier veiliger door? 

 

Wat niet vergeten mag worden zijn de eventuele kosten 

die het gevolg kunnen zijn van het instellen van de 

gedragscode. Gedacht kan worden aan veranderingen 

binnen de accommodatie, opleiding/training van het 

personeel, kosten voor extra inzet van het personeel om 

bijvoorbeeld 1 op 1 situaties te vermijden en eventuele 

andere kosten. 

 

Wat zeer duidelijk naar voren is gekomen tijdens de 

bijeenkomsten, is de wens om de gedragscode te 

integreren in bestaande regulerende instrumenten. Dit 

zal het draagvlakvoor deze extra set regels zeker 

bevorderen. 

 

Een laatste valkuil is de houding van de manager en het 

personeel. Een open houding van de manager en het 

personeel is essentieel om uitvoering aan de 

gedragscode te geven. Wanneer het niet gedragen wordt 

door deze partijen is het slagen van implementatie van 

de gedragscode zeer onzeker. Een manager die het 

goede voorbeeld geeft aan zijn personeel wordt zeer 

belangrijk geacht door de deelnemers. 
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Gezamenlijke verantwoordelijkheid  

De gedragscode wordt door een meerderheid van de 

deelnemers als erkenning voor hun beroep gezien en 

met open armen ontvangen.  Het document mag echter 

geen vrijblijvende status krijgen. Alle betrokkenen zijn 

verantwoordelijk voor het levend houden van deze set 

van afspraken. De deelnemers pleiten daarom voor 

blijvende aandacht voor de gedragscode en een goede 

inbedding in de bedrijfsvoering. Hiervoor is meer nodig 

dan het aanspreken van een collega op zijn of haar 

gedrag.  

Voor de bezoeker moet de gedragscode zichtbaar zijn, 

bijvoorbeeld door een sticker op de deur. Daarnaast is 

onafhankelijk en deskundig onderzoek naar aanleiding 

van klachten belangrijk. Wat zijn de sancties ten aanzien 

van overtreders? En wie voert de controle uit? Verder 

dient ter bescherming van het personeel een 

stappenplan te worden gemaakt ten aanzien van 

(rechts)bescherming in geval van beschuldiging van 

ongewenst gedrag en hoe deze bescherming geregeld is. 

Vervolg 

De tekstuele suggesties worden nader bestudeerd en 

meegenomen in de laatste screening: de juridische toets. 

Vervolgens wordt de definitieve versie van de 

gedragscode via de Werkgroep Sociale Veiligheid - ter 

besluitvorming aan de opdrachtgever, het bestuur van 

het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ,  voorgelegd. 

Bij voorkeur nog voor de zomer, tijdens de 

bestuursvergadering van mei 2011.  

Abvakabo FNV zal de definitieve versie voorleggen aan 

een groep kaderleden die werkzaam zijn in de 

zwembranche (Landelijke Advies Commissie Recreatie) 

alvorens de gedragscode geaccordeerd kan worden. 

Daarnaast zal Abvakabo FNV proberen om, in overleg 

met de werkgeversorganisaties, de gedragscode in te 

bedden in de verschillende cao’s. 

Het werk van de Werkgroep Sociale Veiligheid is 

daarmee niet ten einde. De werkgroep gaat verder met 

de klachtenregeling en zal zich buigen over de 

(fundamentele) vragen die jullie hebben gesteld. Wij 

danken jullie voor de getoonde betrokkenheid en 

kritische vraagstelling. 

5 April 2011 

Kitty van den Hoven, beleidsmedewerker Abvakabo FNV 

en lid van de Werkgroep Sociale Veiligheid 

Jolanda Severien, directiesecretaris NPZ| NRZ en 

voorzitter van de Werkgroep Sociale Veiligheid 


