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VOORWOORD
2017 bleek voor ICES een jaar dat niet te voorspellen was. De impact die getuigenissen van seksueel
grensoverschrijdend gedrag in de sport - maar ook in de media, muziek en andere sectoren - op het
maatschappelijke debat hadden was enorm. De bal ging aan het rollen toen verschillende topsporters
het taboe doorbraken naar aanleiding van het Europees project VOICE. De Vlaamse trekker van dit
project, ICES-bestuurslid Tine Vertommen, legde eind 2017 eveneens haar doctoraat neer rond dit
thema. Getuigenissen volgden al snel, en zouden blijven komen. Eén federatie kwam in het oog van de
storm terecht, voor veel andere sportfederaties werd het een moment van zelfreflectie. Seksuele
integriteit, een thema waar ICES al sinds 2012 hard aan werkt, stond plots bovenaan de agenda van de
hele sportsector, en bij uitbreiding de hele samenleving.
Ook de Vlaamse regering nam bijkomende maatregelen. Er kwam sterke juridische ondersteuning voor
de sportsector en de regels voor federaties werden aangescherpt, met onder andere de verplichte
aanstelling van een API. Ook de subsidie voor ICES werd verhoogd, zodat in 2018 een extra medewerker
de sector kan ondersteunen rond seksuele integriteit.
Maar we mogen niet vergeten dat er nog meer dan seksuele integriteit was dit jaar. De campagne ‘Time
Out Tegen Pesten’ werd in februari succesvol afgerond, terwijl het jaarthema 2018 ‘Sportouders’ werd
voorbereid. Veel inspiratie daarvoor konden we uit het nieuwe Europese project PARENTS halen, waarbij
we samen met Europese partners op zoek gaan naar de juiste zaken die we ouders kunnen aanbieden
zodat zij hun sportende kinderen goed kunnen ondersteunen.
ICES keek dit jaar ook in de spiegel. We legden onszelf op om de kwaliteitseisen rond good governance
die aan federaties worden gesteld, ook maximaal op onszelf toe te passen. Op dat vlak willen we bij de
beste leerlingen van de klas horen en vinden we dat we een voorbeeldrol hebben.
Het EERSTE DEEL van dit rapport bevat het verslag van de inhoudelijke en thematische inspanningen die
in 2017 zijn geleverd. Het TWEEDE DEEL van het verslag bevat onder meer de huidige samenstelling van
het bestuur, personeel, communicatie, partners en de vergadermomenten.

Prof. Dr. Kristine De Martelaer
Voorzitter ICES vzw
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MISSIE & VISIE
MISSIE
Het Centrum Ethiek in de Sport (ICES) informeert, stimuleert en ondersteunt de Vlaamse sportsector
om actief te investeren in ethische thema’s die belangrijk zijn bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening.

VISIE
Sport is leuk en positief op voorwaarde dat het op een ethische en veilige manier gebeurt. Het gaat
om sporten op een verantwoorde en verantwoordelijke manier, waar zorg wordt besteed aan iemands
fysieke en psychische integriteit, maar ook aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en sociaal
welzijn. De sport en de sporter staan daarbij centraal. Ethisch sporten moet dan ook geïntegreerd deel
uitmaken van elke sportbeoefening, sportbegeleiding, de organisatie van de sport en het sportbeleid.
ICES beschouwt sport ook als een vormingsgebied waarbinnen we attitudes kunnen actualiseren en
morele ontwikkeling stimuleren, dit zowel bij jongeren als volwassenen. De sportwereld, indien ethisch
correct geleid in alle geledingen, kan een positieve invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de
samenleving.
ICES hanteert een geïntegreerde visie op ethisch sporten die opgebouwd is rond drie beleidsniveaus:
▪

Een kwaliteitsbeleid verzorgt de structurele omkadering en is het voorwaardenscheppend kader
voor ethisch sporten binnen een sportorganisatie.

▪

Een preventiebeleid bouwt verder op dit kwaliteitsbeleid, maar gaat dieper in op het inperken
van risicofactoren.

▪

Een reactiebeleid tot slot bouwt verder op dit preventiebeleid en bepaalt hoe binnen een
sportorganisatie met incidenten wordt omgegaan.

Het uitgangspunt van ICES is dat gelijkwaardig ingezet moet worden op elk van deze drie niveaus.
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DEEL 1
THEMA’S ACTUEEL HOUDEN EN VISUALISEREN MET EEN
INFOGRAFIEK
We bieden op onze website veel informatie over 16 ethische thema’s in sport. Om die informatie nog
beter te kunnen verspreiden bij een breed publiek lieten we van elk thema een infografiek maken.

VOORBEREIDING JAARTHEMA 2018: SPORTOUDERS
Een jaarthema waarmee we de sportsector willen helpen om hun relatie met de ouders van sportende
kinderen te verbeteren. Zoals bij andere projecten van ICES, willen we dit doen door in te zetten op
drie beleidsniveaus: kwaliteit, preventie en reactie.

EUROPEES PROJECT ‘PARENTING’
ICES is in 2017 en 2018 partner van het Europees project ‘PARENT. Parenting to protect and promote
the health of young athletes’ in het kader van Erasmus+.

JAARTHEMA 2017: PESTEN
Een campagne waar de sportsector massaal werk wil maken van een pestvrije sportomgeving. De
campagne startte in 2016 en kende in 2017 zijn hoogtepunt en afsluiter met ‘de week tegen pesten’.

SPORT MET GRENZEN
Het implementeren van de herwerkte instrumenten en volwaardig uitbouwen van het thema
lichamelijke en seksuele integriteit in de sport.

FEDERATIEONDERSTEUNING
Het stimuleren en ondersteunen van sportfederaties om ethische doelstellingen en acties te integreren
in hun vierjarig beleidsplan.

GOOD GOVERNANCE
ICES besliste om de principes van Good Governance uit de nota Muyters toe te passen op de eigen
werking.

DIVERSE WERKZAAMHEDEN
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DE THEMA’S ACTUEEL HOUDEN EN VISUALISEREN MET EEN
INFOGRAFIEK
We bieden op onze website veel informatie over 16 ethische thema’s in sport. Om die informatie nog
beter te kunnen verspreiden bij een breed publiek lieten we van elk thema een infografiek maken.

THEMA’S VAN ICES
ICES biedt op de site www.ethischsporten.be informatie over 16 verschillende thema’s.
Voor elke thema bieden we een ‘Omschrijving’, ‘Instrumenten’, ‘Goede praktijken’, ‘Organisaties’, ‘Meer
Weten’. De inhoud werd intussen al enkele jaren geleden opgemaakt. Daarom grepen we de het maken
van de infografieken aan als moment om de pagina’s bij te werken. We vroegen voor elk thema een
(externe) expert om de tekst na te lezen en feedback te geven. Zo konden we de inhoud verbeteren en
actualiseren.
THEMA

EXPERT

Armoede

Demos, Pieter Smets (Demos)

Eetproblemen

An Vandeputte (eetexpert.be)

Fair Play

Els De Waegeneer, Simon De Vriendt

Fysiek en psychisch geweld in de

Tine Vertrommen (Thomas More)

sport
G-Sport

Kevin De Smedt (G-sportvlaanderen)

Gedetineerden

Kris Hermans (De Rode Antraciet)

Gendergelijkheid

Katrien Vanleirberghe (Cavaria)

Holebi’s en transgender

Katrien Vanleirberghe (Cavaria)

Interculturaliteit

Pieter Smets (Demos)

Officials

Sophie Cools (VSF)

Ouders

Simon De Vriendt (ICES)

Pesten

Arne Aerts (ICES)

Rechten van het kind

Julie Reyngaert (Kinderrechtencommissariaat)

Respect en solidariteit

Simon De Vriendt (ICES)

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Tine Vertommen (Thomas More)

Topsport

Sofie Debaere (Sport Vlaanderen)

DE INFOGRAFIEKEN
De infografieken hebben als doel om op een laagdrempelige en creatieve manier een breed publiek de
kern van het ethisch thema mee te geven. Het is ook een trigger om mensen naar de themapagina te
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krijgen om meer rond het thema te weten te komen. Zo werkt ICES breed aan sensibilisering van 16
ethische thema’s.
Op basis van de bijgewerkte inhoud maakten we samen met een groep studenten ‘Grafische en digitale
media’ van de Arteveldehogeschool Gent 16 infografieken. De studenten worden begeleid door hun
docent Henk Willems, die instaat voor de kwaliteit van het afgeleverde werk. In 2017 werden de eerste
8 infografieken opgemaakt, in 2018 volgt de rest.
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JAARTHEMA 2018: SPORTOUDERS
VOORBEREIDING PROJECT SPORTOUDERS
Een jaarthema waarmee we de sportsector willen helpen om hun relatie met de ouders van sportende
kinderen te verbeteren. Zoals bij andere projecten van ICES, willen we dit doen door in te zetten op drie
beleidsniveaus: kwaliteit, preventie en reactie.

PROBLEMATIEK
Hoe ouders zich langs de zijlijn en tijdens de rit naar huis gedragen heeft een grote invloed op hun
sportende kinderen. Positieve steun van ouders vergroot het plezier waarmee kinderen aan sport doen,
geeft hen meer zelfvertrouwen, en versterkt de motivatie. Terwijl negatief gedrag stress, angst, twijfel of
schaamte uitlokt.
Het belang van de ouders geldt op alle niveaus. Bij recreatieve sport bepaalt de steun en het
enthousiasme van de ouders vaak of het kind blijft sporten of afhaakt. Bij getalenteerde kinderen
heeft de positieve ondersteuning van ouders een grote impact in het al dan niet behalen van
topsportniveau. Het gedrag van ouders beïnvloedt ook het welbevinden van de trainer, bestuurders en
vrijwilligers. Dus of je nu de sfeer op en rond de club wil verbeteren, of competitiever wil worden, de
ouders zijn een groot deel van de succesformule.

VOORBEREIDEND WERK 2017
Voor het jaarthema ‘Sportouders’ 2018 werd in 2017 voorbereidend werk verricht. We maakten een
literatuurstudie en overlegden met onderzoekers van verschillende universiteiten en hogescholen over
het thema. Maarten Vansteenkiste (UGent), Bart Soenens (Ugent), Kristine De Martelaer (VUB), Joris
Lambrechts (UCLL), Hans Van Crombrugge (HIG). Dat resulteerde in een literatuurlijst en visietekst. We
maakten ook een overzicht van bestaande initiatieven in binnen en buitenland.
Daarnaast spraken we individueel met de verschillende partners uit het lerend netwerk (SVS, ISB,
Sportwerk Vlaanderen, Kinderrechtencommissariaat, VSF, VTS) om hun noden en ervaringen te kennen.
Uit die gesprekken bleek enerzijds dat er nu al heel wat waardevolle initiatieven bestaan. Binnen
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federaties zijn er al initiatieven genomen zoals ‘De ideale Tennisouder’ en de ‘High 5 voetbalouder.
Daarnaast zijn er ook vanuit onderzoeksinstellingen al tools ontwikkeld zoals de M-factor (UGent), een
vorming voor ouders van de VVSP, de workshops ‘Ouders en Sportclub: één doel?!’ (HIG, Joris
Lambrechts).
Anderzijds blijkt dat de verschillende actoren heel diverse noden en middelen hebben.
Buurtsportwerkers

(ISB)

hebben

vooral

nood

aan

een

hogere

ouderbetrokkenheid,

in

topsportomgevingen moeten dan weer vaker hoge verwachtingen gekanaliseerd worden. In
ploegsporten zie je vaak hoe ouders zich tijdens wedstrijden misdragen tegenover de official, terwijl
individuele sporten eerder problemen hebben met ouders die te veel druk leggen. SVS zet in op fair play
voor spelers en supporters (hoofdzakelijk ouders) tijdens schooltoernooien, terwijl Sportwerk
Vlaanderen haar begeleiders zou willen versterken in de omgang met ouders tijdens activiteiten en
sportlessen.

DOEL
Doel van het project is partners ondersteunen in hun individuele doelstellingen rond sportouders. Op
voorwaarde dat die gericht zijn op het beschermen van de individuele en sociale integriteit van het
kind of het bevorderen van fair play. Het is bij dit project niet de bedoeling om ouders louter te
benaderen als potentiële vrijwilligers. Al geloven we wel dat meer vrijwilligers een positief neveneffect
zal zijn van een goede ouderwerking.
We helpen de partners om de instrumenten en vormingen te kiezen of te ontwikkelen, volgens hun
eigen behoeften. ICES zal erop aansturen om te werken op de drie niveaus waar we ook bij andere
projecten op focussen: kwaliteit, preventie en reactie. Daarbij aansluitend zullen we ook steeds
bekijken hoe de doelstellingen van de partners passen binnen het 8-stappenplan voor ethisch beleid
dat ICES ontwikkelde. .

AANPAK
Om bovenstaande doelstellingen te realiseren, kiezen voor een individueel begeleidingstraject. Geen
publieke campagne of geen algemene vorming voor de volledige sportsector, zoals we dat met het
vorige jaarthema ‘pesten’ deden. Enerzijds omdat er nu al heel wat waardevolle initiatieven bestaan,
anderzijds omdat de verschillende actoren heel uiteenlopende noden en middelen hebben.

DEELNEMERS
Volgende deelnemers schreven zich in: Jespo, Sportwerk Vlaanderen, Sportdienst Schoten, FROS
Multisport Vlaanderen vzw, BX Brussels, Antwerpen Sportstad vzw, Sportdienst Kortrijk, Vlaamse
Judofederatie vzw, Vlaamse Zwemfederatie, Vlaamse Hockey Liga.

VERLOOP
1.

Voorbereidend werk en inschrijvingen (januari-december 2017)

2.

Zelfscan: wat doen deelnemers nu al rond sportouders (december 2017)
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3.

Twee workshops in de Krook (15 en 29 januari 2018)

4.

Vragenlijst verspreiden (maart 2018)

5.

Twee contactmomenten om persoonlijke project vorm te geven (maart-september 2018)

6.

Uitrol projecten bij de start van het nieuwe werkjaar (september 2018)
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EUROPEES PROJECT ‘PARENT’
ICES is in 2017 en 2018 partner van het Europees project ‘PARENT. Parenting to protect and promote
the health of young athletes’ in het kader van Erasmus+.

INHOUD
Het project wordt getrokken door de Universiteit van Swansea (Wales) en medegefinancierd door het
Erasmus+ programma van de Europese Unie. Het zal een beroep doen op de expertise van academici
en professionals uit heel Europa die betrokken zijn bij jeugdsport. Het doel is om de fysieke en
psychologische risico’s voor jongeren te verkleinen door de educatie en ondersteuning voor ouders te
verbeteren.
Het belang van het project steunt op het inzicht dat de kansen van jonge atleten om deel te nemen aan
sport - en daardoor een waaier aan fysieke, psychische, en sociale voordelen te verwerven – voor een
groot deel bepaald worden door de steun die ze krijgen van hun ouders.
Jammer genoeg blijft de ondersteuning en vorming van ouders tot op vandaag beperkt, hoewel het
algemeen bekend is dat ze zo’n belangrijke rol spelen. Als ouders de foute richtlijnen of ondersteuning
krijgen, kan dat een hele reeks aan nadelige fysische en psychologische gevolgen hebben. Daarom is
het essentieel om ervoor te zorgen dat ouders goed geholpen en geïnformeerd worden over hoe ze hun
kinderen het beste ondersteunen en gidsen in sport, om de fysische en psychologische risico’s te
minimaliseren.

PARTNERS
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Cardiff Metropolitan University, CPSU (Laura Whapman), ICES (Kristine De Martelaer, Simon De Vriendt),
Loughborough University (Thomas Love), Norwegian School of Sport Sciences, Sport North-Ireland (Paul
Donnelly), Sport Wales (Gordon Clark), Sportscoach UK (David Turner), Swansea University (Steffan
Berrow, Andrew Bloodworth, Chris Harwood, Camilla Knight, Rachael Newport, Olivier Rouqette),
Syddansk Universitet (Denemarken, Kristoffer Henriksen), Windesheim (Arnold Bronkhorst, Nicolette
Schipper-van Veldhoven)
OUTPUT
Website waarop informatie voor ouders te vinden zal zijn rond volgende onderwerpen:
1.

Groei en ontwikkeling

2.

Integriteit

3.

Voeding

4.

Ervaringen van ouders

5.

Ouderlijke rollen

6.

Fysieke training

7.

Psychologische kracht en welzijn

8.

Safeguarding

9.

Talentontwikkeling

Op de site zullen over elk onderwerp video’s, factsheets met beknopte informatie en uitgebreidere
teksten geplaatst worden. ICES zelf gaf vooral input bij de thema’s ‘Integriteit’, ‘Safeguarding’, ‘Ouderlijke
rollen’ terwijl het over diezelfde thema’s ook veel kon leren van bijvoorbeeld de Britse tegenhanger
CPSU (Child Protection in Sport Unit).
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Preview website

WERKZAAMHEDEN 2017
In februari ging Kristine De Martelaer naar de tweedaagse startmeeting in Swansea (Wales), waar de
partners elkaar leerden kennen en kennis en ervaringen uitwisselden. Ze discussieerden zowel over
wetenschappelijke literatuur, als over praktijkinitiatieven. Nadien volgde verder overleg via
Skypemeetings en kwam iedereen een tweede keer samen in Brussel. Tijdens die tweedaagse gaven
we een eerste aanzet voor de invulling van de verschillende onderwerpen: welke zijn de belangrijkste
vragen die we moeten beantwoorden, wat zegt de wetenschappelijke literatuur, en welke
praktijkinitiatieven zijn er nu al?

VERVOLG
In 2018 volgt nog een meeting in Loughborough waarna al het inhoudelijke materiaal wordt afgewerkt
en voorgesteld op een slotmeeting in Oslo. Op 1 juni wordt de website gelanceerd en eindigt het project.
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SPORT MET GRENZEN
Het implementeren van de herwerkte instrumenten en volwaardig uitbouwen van het thema
lichamelijke en seksuele integriteit in de sport.

PROBLEMATIEK EN ACHTERGROND
Seksueel grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in
verbale, non-verbale of fysieke zin, waarbij niet wordt voldaan aan één of meerdere van de zes criteria
(wederzijdse toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, passend bij de context, passend bij de
leeftijd of ontwikkeling en zelfrespect). Uit onderzoek blijkt dat 17% van de sportende jongeren in
aanraking komt met seksueel grensoverschrijdend gedrag. De sport kent enkele typische kenmerken die
aanleiding kunnen geven tot het ontstaan en voortduren van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.
Sinds 2012 werkt de sportsector intensief aan deze problematiek. ICES heeft hiervoor tools,
campagnemiddelen en vormingen opgestart en geïmplementeerd (www.sportmetgrenzen.be). In 2017
kwam het thema weer centraal in de kijker door media-aandacht voor cases in de sport, en door
wereldwijze aandacht voor grensoverschrijdend gedrag naar aanleiding van een aantal sterke cases, de
#MeToo-beweging en de nasleep hiervan.

VOICE
Door te luisteren naar de verhalen van mensen die getroffen werden door seksueel
grensoverschrijdend gedrag in de sport, heeft het VOICE project cruciale onderzoeksgegevens
opgeleverd over de Europese sport. Deze nieuwe informatie wordt als basis gebruikt voor het
ontwikkelen van educatief materiaal. Dit project heeft als doel de sportwereld beter te wapenen in de
strijd tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport en de integriteit van de sport te
versterken.
Het project is ervan overtuigd dat initiatieven voor de preventie van seksueel grensoverschrijdend
gedrag waardevoller en effectiever zijn indien zij gebaseerd zijn op de ervaringen van mensen die
erdoor getroffen werden. We willen instrumenten ontwikkelen die de sportwereld aanspreken en de
nodige kennis overbrengen opdat mensen weten hoe ze moeten handelen.
Het onderzoek zal: (1) mensen die getroffen werden door seksueel geweld de ruimte bieden om hun
verhaal te doen; (2) reflecteren over de oorzaken, de aard en de omstandigheden van
grensoverschrijdend gedrag en misbruik in de sportcontext; (3) publicaties voortbrengen met daarin
aanbevelingen voor preventie en reactie.
Het VOICE project is gestart in januari 2016 en zal eindigen in juni 2018. Het wordt geleverd via
verschillende werkpakketten:
▪

Het uitvoeren van een Europees vergelijkend onderzoek naar mensen die seksueel
grensoverschrijdend gedrag in de sport meemaakten en een analyse van het huidige
preventiebeleid in elk van de 8 deelnemende landen.
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▪

Het organiseren van 8 nationale erkenningsfora met beleidsmakers uit de sportwereld en de
hulpverlening.

▪

Het organiseren van een Europese workshop om: een netwerk uit te bouwen, goede praktijken
uit te wisselen en ideeën te verzamelen voor de ontwikkeling van educatief materiaal.

▪

Het ontwikkelen van evidence-based educatief materiaal ter preventie van seksueel
grensoverschrijdend gedrag in de Europese sportwereld.
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Flyer VOICE erkenningsmoment
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In 2017 nam ICES deel aan een Europese workshop van één week in Keulen waar tesamen met alle
projectpartners intensief werd gewerkt aan het doorvertalen van de verhalen van overlevers in bruikbare
preventiematerialen. Nog in 2017 ondersteunde ICES bij het opzetten van een Vlaams Erkenningsforum
op 5 september 2017, georganiseerd door projectleider voor Vlaanderen Thomas More hogeschool
Antwerpen, en in samenwerking met tal van. Tijdens dit forum kregen slachtoffers van seksueel
grensoverschrijdend gedrag in de sport de kans om hun verhaal te doen en gehoord te worden.
Tegelijkertijd werden Vlaamse sportactoren geïnformeerd over het onderwerp en konden ze samen
nadenken over de aanpak ervan. Het goedgevulde dagprogramma omvatte persoonlijke getuigenissen
van slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport, een gesprek met de VOICE
ambassadeurs en de Vlaamse Kinderrechtencommissaris, 10 mythes over seksueel geweld in de sport,
de Sport met Grenzen vlaggensysteem workshop, een good practice uitwisseling en een workshop over
het opstellen van een preventiebeleid in jouw sportorganisatie.
Het VOICE-project heeft heel wat verhalen en getuigenissen in de Vlaamse sport naar boven gebracht,
met heel wat media-aandacht tot gevolg. Vier topsporters - Pieter Timmers, Ann-Sophie Duyck, Jaouad
Achab en Ann Simons – betuigden hun steun aan het project en de thematiek door in een filmpje
seksueel grensoverschrijdend gedrag een halt toe te roepen. Judoka Ann Simons trad naar buiten met
een eigen getuigenis, met vele getuigenissen in de nasleep tot gevolg.
Ook PANO op VRT wijdde een reportage aan het thema, met een heel pakkende verhalen en
getuigenissen waaruit het verwoestende karakter van grensoverschrijdend gedrag voor alle betrokkenen
sterk naar voor kwam. Zo kwam ook de vader aan het woord die toelichtte hoe het incident woog op
het gezinsleven.

Erkenningsforum VOICE
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ICES AANWEZIG IN DE COMMISSIE INZAKE GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG IN DE SPORT
Op 26/10/2017 was ICES aanwezig op de hoorzitting over grensoverschrijdend gedrag in de sport voor
de gelijknamige commissie van het Vlaamse Parlement. Daar hebben zij onder meer enkele bevindingen
en enkele aanbevelingen geuit die de commissieleden kunnen gebruiken in hun algemene
aanbevelingen. Recent werd bovendien de bevoegdheid van diezelfde commissie uitgebreid naar alle
sectoren. Daardoor zal de commissie voortaan de ruime problematiek van grensoverschrijdend gedrag
in kaart brengen. Op basis daarvan zullen aanbevelingen gedaan worden betreffende de preventie en
aanpak

van

grensoverschrijdend

gedrag.

NAAR 6 BELEIDSMAATREGELEN SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG VOOR
SPORTFEDERATIES

Naar aanleiding van de verhoogde media-aandacht kwam het thema weer hoog op de (politieke)
agenda. Er volgende intensief overleg met de betrokken actoren, het kabinet van minister Muyters en
alle koepelorganisaties binnen de Vlaamse sportsector om het thema verder in de diepte aan te pakken.
Op vraag van de minister zijn we in samenwerking met Sport Vlaanderen en VSF aan de slag gegaan
met de werkzaamheden voor het in kaart brengen van het huidig beleid rond het thema. Er werd
besloten om een bevraging van de sportfederaties te organiseren om een stand van zaken op te namen
op vlak van SGG-beleid. Het 8-stappenplan van ICES diende hierbij als raamwerk voor het structureren
van de bevraging. De bevraging leverde interessante inzichten op, waaruit blijkt dat de sector al heel
wat beleidsmaatregelen heeft genomen, maar dat deze heel versnipperd ingevuld worden. De nood
bleek voor een generiek kader met maatregelen waarrond sportfederaties kunnen werken aan SGG. Om
tot een gecoördineerde aanpak te komen en te vermijden dat iedereen het warm water wil of moet
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uitvinden, stelde de minister zijn verwachtingen ten aanzien van de sportfederaties voor via een generiek
kader inzake grensoverschrijdend gedrag.
1.

Aanspreekpersoon integriteit

2.

Preventie, vorming en sensibilisering

3.

Advies verlenend orgaan / ethische commissie

4.

Gedragscodes voor verschillende doelgroepen

5.

Handelingsprotocol

6.

Tuchtrechtelijk systeem

In de zomer van 2017 werd een Stuurgroep SGG opgericht met daarin Sport Vlaanderen, Kabinet Sport,
ICES, VSF, Sensoa en advocatenkantoor Stibbe. Sensoa en Stibbe werden als externe partners betrokken
en kregen elk projectsubsidies om volgende taken te volbrengen. Sensoa stond in voor het ontwikkelen
van een profiel, een handleiding en een opleiding voor federatie-API’s. Stibbe stond in voor het
antwoorden van een aantal prangende juridische vragen die reeds enkele jaren leefden in de sector, en
het

aanleveren

van

modellen

en

instrumenten

zoals

blauwdrukken

voor

gedragscodes,

handelingsprotocol en tuchtreglement. De Stuurgroep werkte in najaar 2017 aan het ontwikkelen van
ondersteunende instrumenten om sportfederaties maximaal te begeleiden bij het realiseren van het
generieke kader met maatregelen. Deze werkzaamheden zullen op een doorstartmoment in februari
2018 gepresenteerd worden aan de sportsector. Kort daarna zullen ook de eerste opleidingsmomenten
voor federatie-API’s volgen. Ook ICES zal in 2018 haar ondersteuningsaanbod voor sportfederaties
herwerken en in lijn brengen met de 6 beleidsmaatregelen. Daarnaast zal een voltijdse nieuwe
medewerker aangetrokken worden om de sportsector actief te ondersteunen bij het omgaan met
incidenten van grensoverschrijdend gedrag.

CONTINUERING ‘ SPORT MET GRENZEN ’
In 2017 genoot de implementatie van de reeds bestaande Sport Met Grenzen instrumenten van de
verhoogde media-aandacht rond SGG. Zo werd den‘sport met grenzen’ vorming 17 keer aangevraagd.
Vaak met veel succes en hoge tevredenheidsscores (zie hoofdstuk Vormingen), maar de vorming
moest ook 8 maal geannuleerd worden door te weinig inschrijvingen. Er werden 75 pakketjes besteld,
het hoogste aantal sinds de ontwikkeling van het pakket. We zien dat veel sportfederaties deze
vorming als sensibilisering zien om vervolgens de andere beleidsmaatregelen de introduceren bij hun
sportclubs. Ook vanuit de Vlaamse Trainersschool is hernieuwde interesse om de inhouden van het
Vlaggensysteem meer te integreren in hun opleidingsaanbod.
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JAARTHEMA 2017: PESTEN
CAMPAGNE TIME OUT TEGEN PESTEN
Een campagne waar de sportsector massaal werk wil maken van een pestvrije sportomgeving. De
campagne startte in 2016 en kende in 2017 zijn hoogtepunt en afsluiter met ‘de week tegen pesten’.

PROBLEMATIEK
Iedere week leven ontelbare kinderen en jongeren zich uit met hun favoriete sport. Maar niet altijd.
Pesten is een sluipend kwaad. Het richt emotionele schade aan in scholen, op de werkvloer, maar ook
op de grasmat en in de sporthal. Het is een ingrijpende vorm van geweld waarmee ook minderjarige
sporters in Vlaamse sportorganisaties te maken krijgen. Binnen de (competitieve) sport wordt winnen
vaak vooropgesteld. Dat mag echter nooit het welzijn van het kind in het gedrang brengen of, meer
specifiek, pesten in de hand werken. Volgens onderzoek blijkt dat 11% van de sporters gepest wordt.
Pesten is schadelijk, kwetsend en soms zelfs levensbedreigend. Het thema is een belangrijke pijler binnen
het breder inzetten op een positieve, veilige en ethische sportomgeving waar kinderen en jongeren zich
op persoonlijk en sportief vlak ten volle zouden moeten ontwikkelen en ontplooien.

Campagnelogo

WAT VOORAFGING (TOP 2016)
ICES heeft, samen met de partners van het lerend netwerk ethiek, in 2016 sterk ingezet op het thema
pesten. De campagne startte in de aanloop van de Vlaamse Week tegen Pesten 2016 met een succesvolle
sociale media-actie waar TOP sporters massaal het Time Out gebaar deelden. Vervolgens werd bij de
officiële lancering op 29 januari 2016 het TOP-plan ondertekend waar duidelijke doelstellingen
gekoppeld aan een visie over pesten vanuit de sportsector in opgenomen zijn. De #TOPindesport werd
‘trending’ op Twitter en de campagne haalde heel wat media, onder meer het VRT journaal. Het hele
jaar door werden reeds vijf van de zes acties gelanceerd doormiddel van een kort filmpje om de sector
warm te maken om de actie uit te voeren. Daaraan werden telkens laagdrempelige en hapklare
instrumenten gekoppeld. De sportsector kon zich op de TOP-kaart plaatsen om zo te tonen dat ze werk
willen maken van pesten en op die manier ook op de hoogte bleven. Er werd in samenwerking met
Tumult vzw een interactieve vorming ontwikkeld. Verder was de campagne aanwezig op tal van
evenementen en sportkampen.
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Naast de doelstellingen die vooropgesteld werden rond pesten, merken we ook een positieve vibe bij
het lerend netwerk. Het netwerk zelf en de werkgroepen hebben op een constructieve manier
samengewerkt en hebben elkaar versterkt.
ICES kreeg voor dit project een subsidie voor een periode van 10/12/2015-30/11/2016. We vroegen een
extra projectsubsidie aan omdat gedurende de projectuitvoering duidelijk werd dat we het jaarthema
wensten door te trekken tot de Vlaamse Week tegen Pesten 2017 (17 februari tot 24 februari 2017). Er
zat nog veel in de pipeline om het jaarthema op een volwaardige manier af te sluiten en het thema op
een goede manier te kunnen bestendigen.

SENSIBILISEREN VAN SPORTDIENSTEN
In december 2016 en januari/februari 2017 vòòr de Vlaamse Week tegen Pesten 2017 werd een
inhoudelijke toelichting geven over de TOP-campagne op de Algemene Vergaderingen van de
provinciale sportdiensten of op de provinciale Sport Vlaanderen bijeenkomsten voor sportdiensten (5 in
totaal). We gaven mee wat de campagne kan betekenen voor de sportlessen, sportclubs en sportkampen
en welke rol de sportdiensten hierin kunnen opnemen.
Bijkomend werden de sportdiensten voorzien van een basispakket promotiemateriaal (posters en flyers)
en ‘staaltjes’ meegeven van het extra materiaal (lanyard, tattoo, bierviltje, handdoek en polsbandje). Zo
was de TOP-campagne in de periode van de Vlaamse Week tegen Pesten in heel wat sportcomplexen
visueel aanwezig.
Sportdiensten werden verder op de hoogte gebracht van de TOP initiatieven via rechtstreekse mail en
de nieuwsbrief van ISB.

SENSIBILISEREN VAN SPORTFEDERATIES
Samen met 25 federaties hebben we een wedstrijd opgestart tijdens de Vlaamse Week tegen Pesten
2017. Hiervoor contacteerden we de 36 federaties met een beleidsfocus jeugdsport. We opteerden er
bewust voor om niet zelf vanuit de campagne/ICES een wedstrijd op te zetten, omdat federaties er op
die manier meer iets van hun eigen kunnen maken. Bovendien zijn clubs meer gemotiveerd om mee te
doen aan acties van hun federatie (breder bereik). Het concept was dat een club zich op de TOP-kaart
moest plaatsen en een originele TOP-foto moest doorgeven. Via een jury van de federatie werd een
winnaar gekozen. Verder kregen alle federaties een promopakket. Dit kunnen ze gebruiken op
clubbezoeken, in hun eigen accommodatie ophangen of als (deel van de) prijs voorzien.
Sportfederaties werden op de hoogte gebracht van de TOP initiatieven via rechtstreekse mail vanuit VSF.
Na de week tegen pesten verscheen een artikel in het VSF magazine. Daar werd een totaaloverzicht
gegeven van het jaarthema. Er werd opnieuw ingegaan op de rol van de federaties en wat ze in de
toekomst kunnen doen rond het thema (VSF magazine maart 2017).
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INITIATIEVEN VAN SPORTDIENSTEN EN FEDERATIES
▪

Sportdienst Zelzate op hun krokuskamp

▪

Sportdienst Nijlen op de sportprijsuitreiking

▪

Sportdienst Roeselare op hun sportprijsuitreiking

▪

Initiatieven/plannen sportdienst Essen

▪

Sportivak op hun kampen

▪

Sportdienst Ingelmunster Cityrun 605 goody bags met TOP materiaal

▪

Volleybalfederatie integreerde TOP acties in hun beleidsfocus jeugd

DE WEEK TEGEN PESTEN 2017
BEWUSTMAKINGSFILMPJE
Tijdens de Vlaamse Week tegen Pesten maakten we heel de sector warm om massaal aan het thema
pesten te werken. Dit kaderde in de laatste actie van de campagne: ‘Actie 6: maak iedereen van pesten
bewust’. We hebben samen met het communicatiebureau ‘Cojak’ en het opnamebedrijf ‘Cunning’ een
concept voor een korte bewustmakingsclip uitgewerkt. In het filmpje wordt ‘Jens’ gepest en wordt het
gepest als een sportwedstrijd voorgesteld. Verschillende kinderen pesten om beurten Jens. De kinderen
zijn in verschillende sportoutfits gekleed om aan te tonen dat in elke sport gepest wordt. Op het einde
van het filmpje komt één van de kinderen naar voor en doet de ‘Time Out’. Het filmpje eindigt positief
waar alle kinderen samen de ‘Time Out’ doen.
Het filmpje werd via de ICES-facebookpagina betalend gepromoot tijdens de eerste drie dagen van de
Week onder Vlaamse Facebookgebruikers tussen 18-65 jaar met een interesse in sport. De
oorspronkelijke post haalde 93 likes en werd 263 keer gedeeld. Hiermee werden 191856 personen
bereikt en werd het filmpje 75671 keer bekeken. De Youtube-versie van het filmpje (zowel op
youtube.com als embed via sites van TOP-partners en andere sportorganisaties) werd 1795 keer
bekeken.

FILMPJE RODE DUIVELS
ICES diende een dossier in om samen met de Rode Duivels een filmpje te mogen maken voor de TOP
campagne. In het filmpje doen de Rode Duivels de Time Out en maken ze de sector bewust met de
slagzin ‘Iedereen is uniek, laat de lol en je sport niet verpesten’. Het filmpje van de Rode Duivels had op
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de facebook van Voetbal Vlaanderen 343 ‘vind-ik-leuks’ en werd 149 keer gedeeld. 84.000 keer bekeken
waarmee er 354.763 mensen bereikt zijn.

MEDIABEREIK
▪

Het Nieuwsblad (3)

▪

Het laatste nieuws (3)

▪

Gazet van Antwerpen

▪

Sporza
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#TOPINDESPORT (15 – 25 februari 2017)
Tijdens de eindfase van de TOP-campagne leefde #TOPindesport heel erg op sociale media (Twitter,
Instagram en Facebook). Door het van het filmpje ‘Jens vs. De Pestkoppen’, het filmpje van de Rode
Duivels, de TOP-fotowedstrijden kon er veel gedeeld en geliked worden. Ook dankzij het gezamenlijke
engagement van federaties, sportdiensten, clubs en alle TOP-partners was de TOP campagne erg
aanwezig.
Dankzij 113 gebruikers die 156 berichten hebben gepost naar hun achterban haalde de hashtag op
Twitter en Instagram een gezamenlijk bereik van 1055885 mensen die 1081124 keer in contact kwamen
met de TOP-boodschap.

WEDSTRIJD FEDERATIES
Specifiek voor federaties werd een TOP-fotowedstrijd georganiseerd tijdens de Week. De doelstelling
hiervan was tweeledig: foto’s genereren via #TOPindesport en clubs toeleiden naar de TOP-website en
hen stimuleren om zich op de kaart te plaatsen. Geïnteresseerde federaties werden gevraagd om de
fotowedstrijd zelf te organiseren voor de eigen clubs via Facebook, alsook zelf een prijs te voorzien en
de winnende criteria te bepalen. TOP bood ondersteuning per federatie door o.a. een op maat gemaakte
Facebookflyer (met specifiek sportbeeld en federatielogo), een draaiboek, en een template voor het
wedstrijdreglement te voorzien, alsook het in de kijker plaatsen van alle lopende wedstrijden. 25
federaties tekenden hierop in en bereikten een gezamenlijke groep van +/- 98000 volgers.
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PROMOTIEMATERIAAL
Het divers aanbod van promotiemateriaal konden sportorganisaties bestellen via een online module.
Er werden 23 bestellingen geplaatst. Een mix van sportdiensten, federaties, clubs en
onderwijsinstellingen bestelden naargelang hun eigen behoeftes en mogelijkheden.

BEREIK SECTOR
De website www.topindesport.be werd 17 566 aantal keer bezocht. De 9 informatiedocumenten bij de
zes acties werden 1707 keer gedownload. Op de Topkaart registreerden zich 748 organisaties. Er liken
380 personen de topindesport facebook. Er werden drie artikels gepubliceerd in sport gerelateerde
tijdschriften (Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer (ISB): jan 2017, BVLO-tijdschrift: maart 2017, VSFmagazine: jan 2017). Er werden 16 vormingen georganiseerd.
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FEDERATIEONDERSTEUNING
Het stimuleren en ondersteunen van sportfederaties om ethische doelstellingen en acties te integreren
in hun vierjarig beleidsplan.

ONDERSTEUNING BIJ IMPLEMENTEREN EN UITVOEREN VAN ETHISCH SPORTEN -BELEID
2017 bracht het eerste jaar van een nieuwe beleidscyclus na het woelige jaar 2016. Ethiek vormt niet
langer een apart luik in het beleidsplan, maar moet geïntegreerd worden in de basiswerking van de
federatie. De meeste ondersteuningsaanvragen hadden hierop betrekking, met vooral vragen inzake het
aanstellen van een Aanspreekpersoon Integriteit (API) en het opstellen en communiceren van
gedragscodes voor verschillende doelgroepen. Andere vragen hadden betrekking op het installeren van
een handelingsprotocol en het opmaken van een tuchtreglement inzake grensoverschrijdend gedrag.
Een ander luik van de ondersteuningsvragen heeft betrekking op de manier waarop sportfederaties
sportclubs kunnen stimuleren en ondersteunen om aan ethisch sporten te werken. Veruit de meest
gekozen manier blijft het jeugdsportfonds. Andere federaties voegen ethisch sporten toe aan hun reeds
bestaand sportclubondersteuningsaanbod.
Een gedetailleerd overzicht van de ondersteunde federaties en de inhoud van de ondersteuning:
14 federaties
•

•

•

•

•

•

Parantee-Psylos
o

Uitwerken sportclubondersteuning ethisch sporten

o

Implementatie gedragscode

Sportievak
o

Ondersteuning sportkampbegeleiders

o

Implementatie gedragscode

o

Aanstellen Aanspreekpersoon Integriteit

Fitnessorganisatie
o

Opstellen samenwerkingsovereenkomst

o

Herwerking en implementatie gedragscode

Vlaamse Liga Paardensport
o

Implementatie ethisch sporten in jeugdsportfonds

o

Aanstellen Aanspreekpersoon Integriteit

Vlaamse Judofederatie
o

Ondersteuning naar aanleiding van cases

o

Installeren Ethische Commissie

o

Screening beleid/communicatie ethisch sporten

Gymfed
o

Implementatie gedragscode

o

Aanstellen Aanspreekpersoon Integriteit
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

NELOS
o

Samenwerkingsovereenkomst TOT Vlaggensysteem

o

Aanstellen Aanspreekpersoon Integriteit

o

Uitwerken handelingsprotocol

Vlaamse Squashfederatie
o

Ondersteuning jeugdsportfonds

o

Uitwerken Sport Met Grenzen in trainersopleiding

Danssport Vlaanderen
o

Uitwerken handelingsprotocol

o

Uitwerken tuchtreglement

Hockey Vlaanderen
o

Screening beleid ethisch sporten

o

Ondersteuning jeugdsportfonds

o

Samenwerkingsovereenkomst Vlaggensysteem vormingen

Vlaamse Atletiekliga
o

Kennisuitwisseling inzake omgaan met cases

o

TOT Vlaggensysteem

o

Ondersteuning jeugdsportfonds

o

Aanstellen Aanspreekpersoon Integriteit

Tennis Vlaanderen
o

Ondersteuning bij cases

o

Ondersteuning tuchtreglement

Volleybal Vlaanderen
o

Ondersteuning jeugdsportfonds

o

Ondersteuning pesten

Vlaamse Zwemfederatie
o

Ondersteuning jeugdsportfonds

o

Kennisuitwisseling inzake omgaan met cases

o

Aanstellen Aanspreekpersoon Integriteit

Waterski
o

Ondersteuning vorming Vlaggensysteem jeugdsportcoördinatoren

o

Ondersteuning communicatie integriteit

We zien de trend zich voorzetten dat federaties, meer dan vroeger, inzetten op themaloze, structurele
ethische zaken, zoals de ethische bouwstenen uit het 8-stappenplan of structurele verankering van
vorming voor leden.
De persoonlijke aanpak bij het ondersteunen blijft een positieve ervaring en werkwijze, zowel voor ICES
als voor de federaties. Via een persoonlijk gesprek krijgt ICES zicht op wat er op vlak van ethisch sporten
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écht leeft binnen een federatie, en tegelijk kan ICES volop duiding geven bij vaak complexe zaken en
specifieke bouwstenen extra stimuleren.

LIDMAATSCHAP BEOORDELINGSCOMMISSIE BELEIDSFOCUS JEUGDSPORT
Binnen het federatiedecreet kunnen federaties een aanvullende subsidie ontvangen wanneer ze kiezen
voor bepaalde beleidsfocussen en daartoe een projectplan indienen. Bij de beoordeling van de projecten
onder beleidsfocus Jeugdsport wordt specifiek naar ‘ethisch sporten en spelplezier’ gekeken als één van
de zes beoordelingscriteria. ICES werd uitgenodigd om te zetelen in deze beoordelingscommissie, onder
meer om te kijken hoe en in welke mate federaties tegemoetkomen aan specifiek dit, en bij uitbreiding,
alle criteria. 40 (34 uni- en 6 multisport-)federaties dienden een projectplan in onder deze beleidsfocus.
De meeste federaties opteerden voor een continueren van het bestaande jeugsportproject. De stimulans
die uitgaat van het specifieke criterium inzake ethisch sporten blijft duidelijk vruchten afwerpen, wat
maakt dat elk plan in meer of mindere mate ethische doelstellingen en/of acties bevat. Op die manier
schept deze beleidsfocus de mogelijkheid voor federaties om effectief extra middelen te verwerven om
aan ethisch sporten te werken. De meerderheid van de federaties vult deze beleidsfocus in met een
kwaliteitslabel, puntensysteem of subsidiereglement waarmee ze clubs stimuleren om actie te
ondernemen. Op vlak van ethisch sporten zijn dat onder meer: Aanspreekpersonen Integriteit op
clubniveau, Gedragscodes op federatie- of clubniveau, en allerlei incentives om clubs aan te zetten om
zelf een ethisch sporten-actie op te zetten of mee te doen met een ethisch sporten-actie vanuit de
federatie zelf. Binnen het kader van het beoordelingsproces gaf ICES constructieve adviezen per
federatie om de gestelde doelstellingen nog concreter te maken en tips om bepaalde acties thematisch
in te vullen.
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GOOD GOVERNANCE
ICES besliste om de principes van Good Governance uit de nota Muyters toe te passen op de eigen
werking.

INHOUD
ICES besliste om de principes van Good Governance uit de nota Muyters toe te passen op de eigen
werking. We baseerden ons daarvoor op brochure ‘Code goed bestuur in Vlaamse Sportfederaties’ van
VSF. Tijdelijke medewerker Elise Willems nam die taak op zich, samen met bestuurder Annick Willem.
De code bevat 43 principes, verdeeld over drie dimensies:
1.

Transparantie (1-9)

2.

Democratie (10-25)

3.

Interne verantwoording en controle (26-43)

INSPANNINGEN ICES
ICES neemt zich voor om de richtlijnen uit de ‘Code goed bestuur’ maximaal te volgen. Opvallendste
maatregel uit de dimensie ‘Transparantie’ is dat we voortaan het verlag van de raad van bestuur op
de website plaatsen. We publiceerden ook informatie over de bestuurders. Op de site vind je nu een
biografie, prioriteiten binnen ICES en contactgegevens van de leden van de raad van bestuur (RVB).
Voor de dimensie ‘Democratie’ deden we verschillende zaken. De procedure voor de benoeming van
bestuursleden werd neergeschreven in een nieuws huishoudelijk reglement. Ook afspraken rond de
zittingsperiode van bestuursleden (maximum 12 jaar), het aantal bijeenkomsten van de AV en de
samenstelling van de RVB werden in het huishoudelijk reglement opgenomen. Om altijd een
evenwichtige samenstelling van de raad van bestuur te behouden werd het volgende beslist :
•

maximum vier leden komende van een onderzoeks- of onderwijsinstantie,

•

maximum twee vertegenwoordigers van lokale sportadministraties,

•

maximum twee vertegenwoordigers komende uit de georganiseerde sportsector,

•

maximum twee vertegenwoordigers uit andere sportorganisaties en

•

maximum twee experten die niet tot één van bovenstaande categorieën behoren.

De belangrijkste maatregel in het kader van ‘Interne verantwoording en controle’ is dat er voortaan
jaarlijkse functionerings- en evaluatiegesprekken komen met het personeel. Bestuurders Johan Vijgen
en Annick Willem nemen hiervoor de verantwoordelijkheid.

TIMING
De nieuwe statuten werden in 2017 opgesteld, en moeten in maart 2018 bekrachtigd worden door de
algemene vergadering. Dan zal de raad van bestuur ook het nieuwe huishoudelijke reglement
goedkeuren.
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DIVERSE WERKZAAMHEDEN
DEELNAME EUROPEES JEUGD FORUM SPORT IN MALTA
SportMalta organiseerde als voorzitter van de Europese Unie, in samenwerking met de Europese
Commissie en de Europese Niet-Gouvernementele Sport Organisaties (ENGSO), het European Youth
Forum Sport in Malta. Dit is een uitstekende gelegenheid om aan jonge leiders in Europa een stem te
geven via adviezen en aanbevelingen aan de Europese instellingen over sport. Discussie, presentatie,
workshops, sportactiviteiten en sociale bijeenkomsten maakte van dit forum, een vruchtbare evenement
om te onthouden.
Lore Vandevivere was voor ICES aanwezig. Ze heeft dit ervaren als een positieve meeting waar je in
contact komt met zoveel mensen van verschillende landen, culturen, achtergronden. Allemaal met een
relevante en andere kijk op sport en sportbeleid, wat het razend boeiend maakt. EU behandelt veel zaken
die met ethiek te maken hebben (gender equality, fair play, respect, social inclusion…). In de discussies
heeft ze dan ook vanuit die insteken en achtergronden input geleverd. Sport wordt nog al te vaak gezien
als een wondermiddel zonder gebreken. We moeten ook kritisch durven kijken naar onze sector en
inspanningen leveren om sport via het beleid beter te maken. Zo zijn er voor alle ethische thema’s
(geweld, racisme, grensoverschrijdend gedrag, homofobie, discriminatie…) nog werkpunten.

ETHISCHE ADVIESRAAD - FROS AMATEURSPORTFEDERATIE
ICES zetelt in de Ethische Adviesraad van FROS Amateursportfederatie. Het takenpakket van deze raad
berust op drie pijlers: informeren/sensibiliseren (o.a. opzetten van preventieve acties),
beperken/vermijden (o.a. protocollen uitwerken om adequaat te reageren bij ethisch moeilijke
omstandigheden) en remediëren (o.a. doelgericht en gepast reageren bij klachten of problemen met
onethische gedrag).

AANSPREEKPUNT
Hoewel ICES zich niet expliciet profileert als aanspreekpunt, bereiken ons toch heel wat vragen inzake
ethisch sporten. We hebben de ambitie om hierop steeds een kwalitatief antwoord te voorzien, ofwel
door zelf een inhoudelijk advies te formuleren of door gericht door te verwijzen naar externe
organisaties. Vragen die ons in 2017 bereikten, hadden onder meer betrekking op relaties tussen
volwassen trainers en minderjarige sporters, heel wat gevallen van handtastelijkheden tijdens trainingen,
kampen, instructies en massages, hoe op te treden tegen een trainer die zich schuldig maakt aan
grensoverschrijdend gedrag, en ten slotte verschillende gevallen van filmen in de kleedkamer.

SAMENWERKING RISICOVECHTSPORTPLATFORM VLAANDEREN VZW
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Op tal van vlakken werkt ICES samen met het Risicovechtsportplatform, de erkende organisatie die
instaat voor het ondersteunen van de risicovechtsportsector en betrokken organisaties o.a. omtrent
ethisch sporten. Voor ICES zetelt Lore Vandevivere in de Algemene Vergadering en in de experten
commissie Risicovechtsporten.

WERKEN AAN EEN POSITIEF SPORTKLIMAAT
Vorming
Sportclubs hebben de belangrijke en uitdagende taak om dit ethisch sportklimaat te creëren en te
behouden voor hun leden. Het 8-stappenplan is hiervoor de perfecte leidraad. In 2017 werd de vorming
omtrent dit stappenplan 4 maal georganiseerd voor de doelgroep sportclubbestuurders. Hiervoor werd
samengewerkt met Dynamo Project in het kader van de Dag van de Sportclubbestuurder. In deze
vorming leren clubbestuurders aan de slag te gaan met het 8-stappenplan en worden bij elke stap bij
praktische voorbeelden en hapklare werkdocumenten aangereikt.
Werkdocumenten
Op de website bieden we rond het 8 stappenplan om te werken aan een positief sportklimaat. Elke stap
bevat (1) algemene informatie, (2) concrete voorbeelden van sportclubs, federaties en sportdiensten en
(3) werkdocumenten. Om te monitoren hoeveel 217 aanmeldingen voor werkdocumenten

Het stappenplan naar een ethisch sportklimaat

PANATHLON STIPENDIUM
In 2017 was er een stipendium wedstrijd naar steden en gemeenten. Zij konden een prijs van 10.000
euro winnen indien ze een origineel ethisch sporten plan indienden. ICES ondersteunde Panahtlon bij
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het opmaken van de westrijd (document voor het beschrijven van het projectplan). Verder ondersteunde
ICES (personeelslid) drie sportdiensten werden bij het opmaken van een actieplan ethisch sporten in het
kader van het Panathlon Stipendium 2017. Die jury samengesteld uit specialisten met betrekking tot
sportbeleid en partners: Nationale Loterij, ICES (bestuurslid), VVSG, ISB, VSV, VSF, Sport Vlaanderen en
uiteraard juryleden van alle Vlaamse Panathlonclubs.

TRANSGENDER
ICES participeert mee in de transgender in de sport werkzaamheden. ICES neemt deel aan de
overlegmomenten en communiceert mee over de genomen beslissingen of ontwikkelende
instrumenten. Gezien de gewijzigde wetgeving komen er vragen vanuit sportclub. De brochure die
ontwikkeld werd biedt hier een leidraad om naar antwoorden en oplossingen te zoeken.
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DEEL 2

ALGEMENE VERGADERING & RAAD VAN BESTUUR
PERSONEEL
COMMUNICATIE
VORMINGEN EN INFOMOMENTEN
VERGADERINGEN ICES
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ALGEMENE VERGADERING & RAAD VAN BESTUUR
De Algemene vergadering omvat een ruime vertegenwoordiging van het academische veld en de
Vlaamse sportsector. Zo wordt verzekerd dat de werking van ICES steeds gevoed wordt met de laatste
wetenschappelijke inzichten inzake ethische sporten, en toch met twee benen in de sportpraktijk staat.
Uit de Algemene vergadering wordt een Raad van bestuur verkozen om de strategische lijnen van de
vzw uit te tekenen en mee na te denken over, en toe te kijken op de dagelijkse werking van ICES.

ALGEMENE VERGADERING

▪

An De Kock (Football plus foundation)

▪

Annick Willem (Universiteit Gent)

▪

Els De Waegeneer (Universiteit Gent)

▪

Eric De Boever (Bond Voor Lichamelijke Opvoeding, Panathlon)

▪

Ignaas Devisch (Universiteit Gent)

▪

Jan Tolleneer (Katholieke Universiteit Leuven)

▪

Johan Vijgen (Sportdienst Schoten)

▪

Kristine De Martelaer (Vrije Universiteit Brussel, Panathlon)

▪

Lien Vanbelle (Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid)

▪

Patrick De Poorter (Bond Voor Lichamelijke Opvoeding, Panathlon)

▪

Paul De Broe (Panathlon)

▪

Paul Standaert (Panathlon)

▪

Piet Meneve (Panathlon)

▪

Sophie Cools (Vlaamse Sportfederatie)

▪

Tine Vertommen (Universiteit Antwerpen)

RAAD VAN BESTUUR

1.

Annick Willem

2.

Els De Waegeneer

3.

Johan Vijgen

4.

Kristine De Martelaer (Voorzitter)

5.

Patrick De Poorter

6.

Sophie Cools

7.

Tine Vertommen
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PERSONEEL
LORE VANDEVIVERE
Opleiding
▪

Bachelor in het secundair onderwijs: lichamelijke opvoeding en economie

▪

Schakelprogramma naar master in lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen

▪

Master in de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen optie sportmanagement

Werkzaam rond verschillende ethische thema’s en initiatieven van ICES. Verantwoordelijk voor
opvolging van de financiële zaken.

ARNE AERTS
Opleiding
▪

Bachelor Grafische en Digitale Media, afstudeerrichting Multimediaproductie

▪

Bachelor & Master Communicatiewetenschappen, major Nieuwe Media & Maatschappij

▪

Master Moraalwetenschappen

Werkzaam voor verschillende ethische thema’s en initiatieven. Verantwoordelijk voor de communicatie.

SIMON DE VRIENDT
Opleiding
▪

Bachelor en Master in de Wijsbegeerte

Werkzaam voor het jaarthema van 2018 (sportouders). Verantwoordelijk voor de planning en opvolging
van de vormingen van ICES.

ELISE WILLEMS
Opleiding
▪

Bachelor en Master in de Rechten

▪

Master in de criminologische wetenschappen

▪

Permanent training programme forensic behavioural sciences

Werkzaam voor het juridische aspect rond seksueel grensoverschrijdend gedrag en het uittekenen van
het good governance beleid van ICES. Tijdelijk in dienst van juli tot december.

Internationaal Centrum Ethiek in de Sport - info@ethicsandsport.com – www.ethischsporten.be

COMMUNICATIE
WEBSITE
De website werd 38 4999 keer uniek bezocht (10602 in 2016) met 38,3% als terugkerende bezoeker
(ongeveer idem als 2016). De site bevat 102 instrumenten en 164 goede praktijken rond 16 ethische
thema’s. De top 5 meest bezochte thema’s is: pesten, fair play, seksueel grensoverschrijdend gedrag,
fysiek en psychisch geweld en gendergelijkheid. Vier tools worden elk via een aparte pagina
aangeboden en omkaderd: Sport Met Grenzen, de Panathlonverklaring, Is Kiezen Verliezen, en de
brochure ‘Ethisch Criteria voor een sportief kwaliteitslabel’. De werkdocumenten bij het 8-stappenplan
werden 127 keer geconsulteerd via de login.

NIEUWSBRIEF
In 2017 verschenen drie standaard nieuwsbrieven en drie specials als reactie op de actualiteit omtrent
grensoverschrijdend gedrag, de promotie van TOP-promotiemateriaal en een oproep om in te tekenen
voor het jaarthema Sportouders. 670 personen (+ 122 in vergelijking met 2016) registreerden zich
voor de nieuwsbrief, waarvan ruim 50% de mail opent. De nieuwsbrief bevat actuele berichten over
ethische thema’s, zet thema’s en werkdocumenten van de aanpak in de kijker, en laat clubs, federaties
of sportdiensten aan het woord over hun praktijkervaring met ethisch sporten. De nieuwsbrief wordt
afgesloten met een vorming & activiteiten-kalender en luchtige ‘wist-je-datjes’.

Voorbeeld nieuwsbrief

FACEBOOK
Via de facebookpagina communiceert ICES eigen informatie zoals artikels, vormingen, foto’s van
activiteiten, nieuwtjes, maar ook externe informatie zoals relevante krantenartikels of links van andere
organisaties. De pagina heeft momenteel 399 likes (+142 in vergelijking met 2016) en volgt zelf de
pagina’s van diverse sportorganisaties (federaties, sportdiensten, internationale organisaties gelinkt
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aan ethiek in de sport). Op die manier is er informatie-uitwisseling met sportorganisaties en individuen
in beide richtingen.

TWITTER
Tijdens aanwezigheid op congressen, workshops, studiedagen speelt Twitter een belangrijke rol. Ook
voor contact te leggen en op de hoogte te blijven van ethisch thema’s in ruime zin en een blik te
werpen naar andere landen, is Twitter het uitgelezen medium. Voorts gebruiken we Twitter als
complementair medium naast Facebook om tools en events aan te kondigen. Door het volgen van 124
(+24) andere organisaties, betekent Twitter ook in de andere richting een stroom aan informatie,
vooral op vlak van good practices en vanuit het buiteland. In 2014 werden 439 (+227) tweets de
wereld ingestuurd en hebben we 359 volgers (+64).

BEURZEN
In 2017 tekende ICES present op twee beurzen/congressen: ISB-congres en het congres van de
Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde. Op het ISB-congres werden aanwezige sportdiensten
geïnformeerd over het jaarthema Sportouders en werd hun inschrijving gestimuleerd. Op het Congres
van de VVS was ICES in samenwerking met Tine Vertommen plenair aanwezig met een sessie over
seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport.

ICES IN DE MEDIA
Als kenniscentrum is het een belangrijke doelstelling voor ICES om zoveel mogelijk een zinvolle
bijdrage te leveren aan actuele debatten en gebeurtenissen in de sport inzake ethische thema’s. Zo
waren er in 2017 meerdere momenten waar ICES in de media kwam.
Een overzicht van de artikels waarin ICES aan bod kwam:
Datum

Krant

Titel

16/feb

Belga

"Dringend nood aan betere klachtenregistratie seksueel misbruik in de sport"

22/feb

De Standaard Online

Smartphones horen niet thuis in de kleedkamer'

27/mei

De Morgen

Net in sport zou er meer preventie moeten zijn'

30/mei

Het Nieuwsblad Online

Vlaamse judofederatie voert strijd tegen grensoverschrijdend gedrag op

Het Laatste Nieuws
30/mei

Online

Vlaamse judofederatie voert strijd tegen grensoverschrijdend gedrag op

30/mei

Knack Online

Vlaamse judofederatie voert strijd tegen grensoverschrijdend gedrag op

31/mei

De Morgen

Judocoach probeert aanvallen te pareren

31/mei

De Morgen

Atleten moeten kampen op het veld, niet met hun entourage ernaast

31/mei

Het Nieuwsblad Online

Muyters brengt in kaart wat sportfederaties al doen tegen grensoverschrijdend gedrag

Het Laatste Nieuws
31/mei

Online

Muyters brengt in kaart wat sportfederaties al doen tegen grensoverschrijdend gedrag

31/mei

De Standaard Online

Muyters: 'Indien nodig sportfederaties verplichten'

1/jun

De Standaard

Na judo is het aan de rest

1/jun

De Standaard

Slachtoffers hebben nood aan rust

1/jun

Het Belang van Limburg

Judocoach dan toch op non-actief
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1/jun

Het Laatste Nieuws

Alle sporten doorgelicht op misbruik

1/jun

Gazet van Antwerpen

Ex-judoka: "Ik was 13 toen coach me tongkus probeerde te geven"

9/nov

De Standaard

Screen sportcoaches zorgvuldig'

15/nov

Sport Voetbalmagazine

Ook voetbalwereld meldt seksueel grensoverschrijdend gedrag

22/nov

Sport Voetbalmagazine

Volleyclub Roeselare bespreekt grensoverschrijdend gedrag

30/nov

Belga

Vlaams Parlement werkt zespuntenplan uit tegen grensoverschrijdend gedrag in sport

▪

Persbericht ICES 8 november 2017 naar aanleiding van PANO reportage over seksueel
grensoverschrijdend gedrag in de sport.
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VORMINGEN EN INFOMOMENTEN
ICES biedt vormingen of infosessies aan voor de sportsector, onder meer over ethisch management,
lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten…

ICES biedt vormingen of infosessies aan voor de sportsector. Vormingen duren standaard 3 uur, terwijl
we in infosessies een verkorte introductie geven op het thema. In overleg met de aanvrager passen we
dit nog regelmatig aan. Bijvoorbeeld een vorming in 2 uur, of een infosessie in 30 minuten.
Voor de vormingen werken we structureel samen met Dynamoproject (vormingen voor
sportclubbestuurders) en VTS plus (voor sportbegeleiders). Verder worden vormingen ook rechtstreeks
bij ICES aangevraagd.
In 2017 kwamen er 47 aanvragen, 13 werden geannuleerd, 34 gingen door.
▪

Time out Tegen Pesten: 20 (4 annulaties)

▪

Sport met grenzen: 17 (8 annulaties)

▪

Creëer een positief sportklimaat: 5 (1 anulatie)

▪

Gedragscodes: 2

▪

Fair Play: 1

▪

Ethisch sportbeleid (Gastles HILO): 1
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VERGADERINGEN ICES
ALGEMENE VERGADERING
▪

7 maart

▪

21 augustus

RAAD VAN BESTUUR
▪

10 januari

▪

20 februari

▪

6 april

▪

16 mei

▪

21 augustus

▪

23 oktober

▪

12 december

BELEIDSPLANOVERLEG
ICES heeft met een team van personeel en bestuurders een nieuw beleidsplan geschreven voor de
periode 2018-2020. Hiervoor werd de sector bevraagd via een vragenlijst en een grote brainstorm
gehouden met de Algemene vergadering. Het team kwam op regelmatige tijdstippen samen om het
plan verder vorm te geven. Op 21 augustus kon de AV feedback geven op de eindversie. Dit alles werd
ingediend bij Sport Vlaanderen in functie van subsidies op 15 september 2017.
▪

20 februari (planning & grote lijnen)

▪

7 maart (brainstorm)

▪

6 april

▪

16 mei

▪

22 juni

▪

21 augustus
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