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Voorwoord
English version of this report starts at page 10.

2021 was wederom een bewogen jaar, voor alle 
sportscholen in Nederland — sluiting van 
scholen, beperkte tijden en beperkte capaciteit. 
Desondanks is JYM Movement zich blijven 
ontwikkelen. 

Een belangrijke toevoeging aan de JYM in 2021 is 
het opleiding en aanstellen van twee 
vertrouwenscontactpersonen. Onafhankelijke 
aanspreekpunten voor sporters van the JYM 
Movement. Voor zorgen, klachten, onzekerheden 
en ongemakken. Wat er ook speelt, zij staan klaar 
voor de sporters. 

In dit verslag staat omschreven welke koers 
bevaren is, overleg achter de schermen en advies 
voor in 2022. 

VCP
Stefan van 
Horssen

VCP
Jeff Mclean 

Carr
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Met de oprichting van het VCP-programma in 2021 heeft The 
JYM Movement twee VCP’s door de Gemeente Amsterdam 
en NOC*NSF laten opleiden en aangesteld na certificering. 

Op advies van VCP Jeff Mclean Carr en VCP Stefan van 
Horssen de volgende acties ondernomen: 

-  een preventieplan ongewenst gedrag opgesteld in een 
brainstorm, waarbij o.a. geadviseerd is om nieuw personeel 
te vragen om aanbevelingen en bij voorkeur een VOG. 

- de huisregels geconcretiseerd om leden zo duidelijke 
mogelijk te maken wat gewenst gedrag is en mogelijkheid 
tot interpretatie weg te nemen. 

- de regels omtrent social media aangescherpt, zodat deze 
een explicieter en bijna op zichzelf staand reglement bevat. 

- privacy en AVG in algemeenheid top-of-mind gebracht 
voor o.a. film en fotografie ter promotie van de school, 
alsook gerechtvaardigd gebruik gegevens van apps.

Veiligheid in 2021
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VCP staat paraat voor meldingen van: 
• Pesten en gepest worden. 

• Het gevoel dat je er niet bij hoort vanwege je 
huidskleur, religie of seksuele voorkeur. 

• Grensoverschrijdend gedrag: je ervaart de manier 
waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een 
teamlid, trainer of coach als onprettig. 

• Een vermoeden van "onaanvaardbaar gedrag: je denkt 
dat iemand in jouw directe omgeving hiermee te 
maken heeft. 

• Je bent bezorgd over de manier waarop jouw kind 
binnen The JYM Movement wordt behandeld. 

• Je vraagt je af of je gedrag als trainer en/of coach wel 
verstandig is. 

• Iemand heeft je, direct of indirect, beschuldigd van 
onaanvaardbaar gedrag. 

• of je vraag aan de vertrouwenspersoon vanThe JYM 
Movement op de juiste plaats is.

Veiligheid in 2021

Meldingen in 2021*0
Het is ontzettend fijn dat er geen meldingen zijn 
gemaakt. Dat betekent dat JYM Movement op 
een bewuste en veilige manier aan het werk is en 
zich inzet voor een gezonde cultuur binnen de 
school. 

Belangrijk om continu te blijven overwegen: 

- Is het VCP-programma zichtbaar genoeg, 
gedurende het hele jaar? 

- Hoe komen introducees, proefles en andere 
incidentele bezoekers zoals Classpass aan deze 
informatie? 

* Het VCP-programma is pas sinds april 2021 
gestart en dus niet representatief voor het hele 
jaar 2021.
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Zichtbaarheid

Zoals eerder genoemd is de zichtbaarheid en 
vindbaarheid van de VCP-functionaris ontzettend 
belangrijk. The JYM Movement heeft de 
verantwoordelijkheid om de drempel zo laag 
mogelijk te maken. 

In 2021 was de VCP zichtbaar op: 

- Nieuwsbrief berichtgeving 
(exclusief leden en inschrijvers/opt-in) 

- Naamsvermelding functionaris op website 
onder About > Team 
(allen) 

- VCP-pagina op website onder About 
(allen) 

- Informele toelichting, bv. tijdens les
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Adviesronde: zichtbaarheid

Voor 2022 adviseert de VCP de JYM Movement 
om de zichtbaarheid van het VCP-programma 
actief te blijven aanbieden bij leden.  

Daarnaast is het van belang om een oplossing te 
bedenken voor bezoekers zonder lidmaatschap op 
de hoogte te brengen, hetzij met een korte 
vermelding onder informatie bij apps als 
ClassPass of Onefit (bv: ’Deze sportschool zet zich 
in voor samen veilig met vertrouwens-
contactpersonen.’). 

Daarnaast zou het programma een vast aantal 
keer per jaar in de nieuwsbrief mogen komen, 
eens per kwartaal of eens per maand als vast 
blok.
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Adviesronde: film & beeld

Bij de avondtrainingen heeft VCP 
Stefan van Horssen de observatie 
gemaakt dat gefilmd en gefotografeerd 
wordt.  

Soms bij instructie door de trainer — 
en soms tijdens het uitvoeren van de 
instructie door leden. Dit wordt soms 
vanaf de bar of zijkant van de sportmat 
gefilmd. 

Bij een aantal lessen heeft de VCP het 
gevoel gehad ongemak op te merken bij 
leden. De leden leken vanaf de zak uit 
beeld te lopen richting de zijlijn, zodra 
de camera gericht werd op de 
bokszakken. 

De VCP wil benadrukken dat het filmen 
van personen en publiceren van 
beelden zonder expliciet toestemming, 
formeel zelfs schriftelijk, een strafbare 
inbreuk op privacy is. 

Daarbij kan het schadelijk zijn voor het 
‘thuisgevoel’ binnen de sportschool, 
ook kan het nieuwe leden afschrikken. 

Een aantal van de beelden zijn ook 
daadwerkelijk gepubliceerd op social 
media kanalen, zonder herkenbaarheid 
van leden te voorkomen. 

De VCP adviseert The JYM Movement 
om zelf goed na te gaan of leden hier 
akkoord mee zijn, formeel dan wel 
informeel. 

Daarnaast zou bij ieder opname 
moment gevraagd moeten worden of 
iemand bezwaar heeft. De JYM is een 
plek waar men werkt aan een gezond 
lichaam en gezonde geest. 

Ook leden met voorheen gegeven 
toestemming, kunnen daar op een 
ander moment geen behoefte aan 
hebben.
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Foreword
2021 was a moving year, as was 2020. For all 
gyms in the Netherlands — closing up, limited 
time and capacity. Nevertheless the JYM 
Movement has remained to expand and improve. 

An important addition to the JYM in 2021 is the 
establishment of CCP-programme, training and 
licensing two active CCP’s. Independent trustees 
for athletes at JYM Movement. For incidents, 
concerns and uncomforted. Whatever, whenever. 
The CCP’s are there. 

In this report there is a summary of past and 
future actions and activity. Including advise for 
2022. 

VCP
Stefan van 
Horssen

VCP
Jeff Mclean 

Carr
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Since the initiation of the CCP-programme in 2021 the JYM 
Movement has trained two new CCP’s through Gemeente 
Amsterdam en NOC*NSF. They were appointed directly after 
their licensing. 

On advise of CCP Jeff Mclean Carr and CCP Stefan van 
Horssen, the following actions were taken: 

- a preventive policy for inappropriate conduct was written, 
leading to different spearheads including background 
checks for new staff (VOG). 

- the house rules/code of conduct has been elaborated on, 
making it more specific and less subject to interpretation. 

- The social media rules have particularly become more 
important and specific. Socials continue to be a risk-factor 
for all gyms. 

- Privacy and GDPR in general have been brought top-of-
mind again, including film and photography for JYM 
Movement promotional footage.

Safety in 2021
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When can you contact The JYM Movement’s CCP? 

• Bullying and being bullied. 

• Feeling that you don’t belong because of your skin color, religion or 
sexual preference. 

• Cross-border behaviour: you experience the way in which you are 
approached and/or touched by a team member, trainer or coach as 
unpleasant. 

• A suspicion of “unacceptable behavior: you think that someone in your 
immediate environment has to deal with this. 

• You are concerned about the way in which your child is treated within 
the association/team. 

• You wonder whether your behavior as a trainer and/or coach is 
sensible. 

• Someone has accused you, directly or indirectly, of unacceptable 
behavior. 

• The fact whether your question to the confidential counselor of The 
JYM Movement is in the right place.

Safety in 2021

Incidents in 2021*0
It’s great news that no incidents have been 
reported. That indicated JYM Movement’s 
commitment to a safe and conscious environment 
and gym culture. 

Important considerations through-out the year: 

- Is the CCP-programme visible enough during 
the entire year? 

- How are +1, trial-members and ClassPass/
OneFit visitors exposed to the CCP-
programme? Are they made aware, and how? 

* The CCP-programme was initiated in late April 
2021, it is not representative for the full year of 
2021.
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Visibility

As previously mentioned — a CCP only functions 
with sufficient visibility to the public. The JYM 
Movement is responsible for making sure the 
programme is well-known. 

In 2021 the CCP was visible on: 

- Newsletter editions 
(exclusively members and subscribers) 

- Named as staff-members on website linked in 
About > Team 
(visible to all) 

- CCP-page on website linked in About 
(visible to all) 

- Informal promotion, eg. during classes
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Advisory: visibility

For 2022 the CCP recommends JYM to actively 
continue promoting the programme and 
possibilities. 

It is vital to find a solution of the visitors without 
active membership to become aware of the CCP 
in case there is an incident. 

A possible solution could be to refer in apps such 
as ClassPass to the JYM’s commitment to a safe 
sports environment offering CCP support. 

The program should be remain to be mentioned 
in the newsletters at least once a month or 
quarterly.
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Advisory: video & photography

At several evening trainings, the CCP 
Stefan van Horssen observed film and 
photography by JYM staff. 

This occurs during instructions by 
Jimmy and during exercise, shots 
taken from behind the bar or sideline 
of the gym. 

At several classes, the CCP interpreted 
member behavior as discomforted, as 
they seemed to move away from the 
bags as soon as recording initiated. 
They seemed startled. 

The CCP would like to emphasize that 
recording and publishing video with 
recognizable faces but no consent is a 
legally punishable offense under 
privacy law. 

In addition, it harms the sense of 
security and being comfortable 
learning in the gym. New members 
may leave as a result. 

Imagery and video are also publish on 
social media, including full visibility of 
members. 

The CCP recommends the JYM 
Movement to consider if members have 
explicitly consented to the video, 
published or not. 

On every occasion where there is a 
recording, there should be a check of 
athletes object, at least informal by 
asking the entire class. 

The JYM Movement is a place where 
people don’t just build healthy bodies, 
but healthy minds too. Even members 
that have previously consented might 
not be in a mental sweet spot to be 
filmed in their moment of self-
expression.
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