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Onderzoek cultuur hockeysters
Oranje onderschrijft angstcultuur:
‘Er ontstond een blinde vlek’

Bij de hockeysters van het Nederlands team is, in de drang naar
succes, de afgelopen jaren veel mis gegaan. Een onafhankelijk onderzoek
naar de topsportcultuur bij de ploeg schetst een angstcultuur, waarin te
weinig aandacht is geweest voor het mentale welzijn. Daarbij ging de
bondscoach over de schreef.

VIDEO

Door Rik Spekenbrink

Gevoelens van onveiligheid, verlies van vertrouwen, schade aan vertrouwelijke
relaties. Een aanzienlijk deel van de 47 ondervraagde speelsters en stafleden
omschrijft de situatie binnen het Nederlands hockeyteam de afgelopen jaren
als (zeer) negatief. Ondanks het winnen van alle belangrijke titels, inclusief
olympisch goud op de Zomerspelen in Tokio vorig jaar. Dat blijkt uit een door de
hockeybond geïnitieerd onafhankelijk onderzoek naar de cultuur bij Oranje,
uitgevoerd door Fijbes Consultancy. De hockeybond erkent de uitkomsten van
het onderzoek, noemt die onwenselijk en neemt de vijftien aanbevelingen in het
rapport over.
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Het rapport van
Fijbes maakt
duidelijk dat er ook
personen zijn die
‘oprecht zijn verrast
door de ernst,
emotie en mate van
escalatie van de
situatie’

De KNHB deelt een tien pagina’s
tellende samenvatting van het
onderzoek van Fijbes. Duidelijk
wordt dat er in de loop der jaren een
ongezonde prestatiecultuur is
ontstaan. Daarin raakten ‘openheid,
eigenheid en eerlijkheid’ op de
achtergrond. En werden ‘onprettige,
dubbelzinnige en kwetsende
interacties’ ervaren in relatie tot de
bondscoach. Dat is de inmiddels
vertrokken Australische Alyson
Annan. ,,Een aanzienlijk deel van de
speelsters, maar ook enkele
stafleden, hebben (grote) druk,
onzekerheid en angsten ervaren”,
schrijft Fijbes.

Dat komt volgens het onderzoeksbureau door een ontstane ‘blinde vlek’ en
‘aangepast gedrag’. Daardoor werden problemen met mentaal welzijn en
relationele en emotionele struggles niet opgemerkt.

Maandag en dinsdag zijn de onderzoeksresultaten met betrokkenen
besproken. Dinsdag werd de situatie besproken met de huidige selectie, die
toewerkt naar twee Pro League-duels komend weekeinde.

De afgelopen maanden werd al duidelijk dat er bij de succesvolste sportploeg
van Nederland het nodige is mis gegaan. Aan deze site vertelden insiders, op
anonieme basis, dat er sprake was van pesten en intimideren door de
bondscoach, dat speelsters met buikpijn naar trainingen gingen of hoopten niet
geselecteerd te worden voor een trainingskamp. Er werd zelfs gesproken van
geestelijke mishandeling. Half januari maakte de bond bekend de
samenwerking met Annan te stoppen, minder dan een half jaar voor het WK in
eigen land. De Duitser Jamilon Mülders, sinds september Annans assistent-
coach, is nu de bondscoach.

Het rapport van Fijbes maakt duidelijk dat er ook personen zijn die ‘oprecht zijn
verrast door de ernst, emotie en mate van escalatie van de situatie’. Dat Annan
van een aantal speelsters niet had hoeven vertrekken, was al duidelijk. 

Toch is er, onder meer door voortschrijdend inzicht, ‘zeer brede erkenning en
herkenning voor de als problematisch ervaren terreinen’. Het bureau beveelt de
KNHB aan een plan van aanpak te maken voor verbeteringen in de
prestatiecultuur, maar eerst te focussen op ‘harmoniseren en normaliseren’. De
machtsafstand moet worden verkleind, de cohesie vergroot. Er moet een
‘periodieke welzijnscheck’ worden ingevoerd, de drempel om contact op te
nemen met de vertrouwenspersoon moet lager en er moet oog zijn voor nazorg
en ondersteuning.

van Gaal heeft prostaatkanker: ‘Het is een
agressieve vorm’
Louis van Gaal (70) kampt met een agressieve vorm van prostaatkanker, zo
vertelde de bondscoach van het Nederlands elftal zondagavond in de…
uitzending van Humberto.
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Ondanks gewonnen goud in Tokio blijft
het onrustig rond de hockeysters: ‘Gênant
en onbegrijpelijk’
Met het vertrek van hockeybondscoach Alyson Annan zijn niet alle
problemen rond het Nederlands team opgelost. Drie maanden voor …
WK rommelt het nog steeds. Vandaag worden de uitkomsten van het
onderzoek naar de cultuur bij Oranje met de speelsters besproken.
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Bo Bendsneyder
negende in GP van
Argentinië
Motorcoureur Bo Bendsneyder
heeft in de Grote Prijs van
Argentinië 7 punten gepakt vo…
het WK in de Moto2. De 23-
jarige Rotterdammer eindigde op3 april
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oven doet het
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Oliveira wint MotoGP van
Indonesië, zware crash
Márquez, Bendsneyder
pakt punt in Moto2
Miguel Oliveira (KTM) heeft de Grote Prijs van Indonesië in de
MotoGP gewonnen. De Portugees hield in zware omstandigheden de
Fransen Fabio Quartararo, de regerend wereldkampioen, en Johann…
Zarco achter zich.
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Dit is de veiligste
zitplaats in een auto
De veiligste plek in een auto is
de minst geliefde plek, namelijk
midden op de achterbank. Het…
meeste gevaar loopt niet de
bijrijder, maar de bestuurder,
aldus de Belgische
verkeersveiligheidsorganisatie
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Abdul-Jabbar
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WEEKDEAL: Cacharel
shopper incl. make-up tas

Van €144 voor €34.95

Requiem - W.A. Mozart +
gratis geschenkpakket t.w.v.
€70,-

Van €80 voor €49

DuckTypen | Typecursus
Basic - inclusief diploma

Van €99.95 voor €74.96

Libelle Zomerweek met
korting

Van €20.95 voor €17.95

Bastion Hotelovernachting
voor 2 personen

Van €107 voor €79
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