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INLEIDING

In 2013 liepen er vier verschillende projecten. Het was dan ook een erg druk jaar waar veel vooruitgang is
gemaakt. De overheidsopdracht uitgaande van de Vlaamse minister van sport voor “het verstrekken van
expertise op het vlak van ethisch verantwoord sporten, met inbegrip van de problematiek aangaande
integriteit, seksueel misbruik en geweld” werd in 2013 gecontinueerd (juni 2012 – juni 2014). Via een subsidie
‘sport met grenzen 2013’ werden er initiatieven geleverd rond het thema lichamelijke en seksuele integriteit
(januari 2013 - oktober2013). Verder werd een project in samenwerking met KIYO verkregen: ‘no rights, no
glory’ (september 2013 – december 2013). Hiervoor stelde ICES een inhoudelijk dossier op. Als laatst heeft ICES
een toolkit en vormingspakket rond homofobie in het voetbal opgesteld (september 2013 – december 2013).
Dit was een overheidsopdracht in opdracht van Vlaams minister van gelijke kansen.
Daarnaast werden inspanningen geleverd om een Europees project binnen te halen. In juli 2013 werd een
dossier ingediend, waarvan in november 2013 het positief nieuws kwam dat ICES het project gegund was. Het
EU-project ‘Safeguarding youth sport’ start op 1 januari 2014.

Het EERSTE DEEL bevat het verslag van de inspanningen die in 2013 geleverd zijn voor deze vier projecten.
Het TWEEDE DEEL van het verslag bevat o.m. de huidige samenstelling van het bestuur, personeel,
communicatie, partners en de vergadermomenten.

Met veel enthousiasme zetten wij onze inspanningen verder in 2014!

Prof. Dr. Kristine De Martelaer
Voorzitter ICES vzw
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DEEL 1
OVERHEIDSOPDRACHT
Het verstrekken van expertise op het vlak van ethisch verantwoord sporten, met inbegrip van de
problematiek aangaande integriteit, seksueel misbruik en geweld.

SPORT MET GRENZEN 2013
Didactisch afwerken, drukken en implementeren van het Vlaggensysteem sport. Het
implementeren van alle aspecten aangaande lichamelijke en seksuele integriteit.

NO RIGHTS, NO GLORY
Inhoudelijk dossier opstellen omtrent integriteitsschendingen die gepaard gaan met grote
sportevenementen en een overzicht geven van de positieve aspecten aan sportbeoefening.

HOLEBI OF HETERO, MAAK ER GEEN SPEL VAN
Toolkit en vormingspakket opstellen rond homofobie in het voetbal.

EUROPEES PROJECT: SAFEGUARDING YOUTH SPORT
Een Europees project rond bescherming van de integriteit van jonge elite sporters.
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OVERHEIDSOPDRACHT
Het verstrekken van expertise op het vlak van ethisch verantwoord sporten, met inbegrip van de problematiek
aangaande integriteit, seksueel misbruik en geweld.

1. INHOUD OVERHEIDSOPDRACHT
ICES voert in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media volgende overheidsopdracht uit:
“Verstrekken van expertise op het vlak van ethisch verantwoord sporten, met inbegrip van de problematiek
aangaande integriteit, seksueel misbruik en geweld”. Dit project bestaat uit wetenschappelijk onderzoek dat
vertaald wordt naar de praktijk waarbij ICES ook een begeleidende en ondersteunde rol zal spelen naar de
sportwereld toe. Hiervoor werkt ICES samen met vier universiteiten (KULeuven, UA, UGent en VUB) en met
andere partners gerelateerd aan het Vlaams sportlandschap (VSF, ISB, Panathlon Vlaanderen...).
ICES biedt steun aan de federaties om hun ethisch verantwoord beleid beter uit te werken (aan de hand van
persoonlijke begeleiding en vormingsmomenten) en biedt daarvoor inhoudelijk begeleiding maar stelt ook
managementvaardigheden ter beschikking. ICES heeft instrumenten en tools ontwikkelt rond seksueel
grensoverschrijdend gedrag (Vlaggensysteem en de vertaalslag van sensoa en child focus) en biedt
daaromtrent ook vorming. ICES zal steun, vorming en expertise verlenen aan het hulplijn 1712. Verder zal ICES
meerwerken aan de ontwikkeling van het nieuw MEVS decreet. Tenslotte zullen trainers en lesgevers
bijgeschoold worden op vlak van proactief gedrag en ethische dilemma’s in besluitvorming.
Verdere details worden hieronder toegelicht bij de vier verschillende deelprojecten.
ICES (Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport)
Voorzitster: Kristine De Martelaer
Projectcoördinator: Lore Vandevivere
Projectondersteuning: Arne Aerts
Katholieke Universiteit Leuven
Prof. dr. Andreas De Block (sportfilosofie)
Prof. dr. Frank Hendrickx (sportrecht)
Prof. dr. em. Yves Vanden Auweele (sportpsychologie)
Prof. dr. Jan Tolleneer (bewegingswetenschappen en sportethiek)
An De Kock (medewerker)
Universiteit Antwerpen
Prof. Dr. Filip Van Den Eede (geneeskunde, promotor)
Dr. Nicolette Schipper – Van Veldhoven (NOC*NSF, sportpedagogie, promotor)
Tine Vertommen (criminoloog, doctorandus)
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Universiteit Gent
Prof. Dr. Annick Willem (sportmanagement)
Prof. Dr. Ignaas Devisch (filosoof en ethicus)
Els De Waegeneer (doctorandus)
Jens De Rycke (medewerker)
Vrije Universiteit Brussel
Prof. Dr. Kristine De Martelaer (bewegingswetenschappen-pedagogiek)
Prof. Dr. Marc Theeboom (bewegingswetenschappen-pedagogiek-agogiek)
Jens De Rycke (medewerker)

DEELPROJECT KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
De KU Leuven-groep Sport, Ethiek en Integriteit bestaat uit onderzoekers in bewegingswetenschappen,
rechten, psychologie, filosofie, ethiek en bijkomende

vakgebieden. Vanuit de invalshoek van

‘integriteitsmanagement’ werken ze samen om een conceptueel-theoretisch kader te creëren en om zelf ook
twee deelprojecten te realiseren:
1) Een comparatief onderzoek naar instrumenten, structuren en processen die in het buitenland
geconcipieerd en gebruikt worden om inbreuken op fysieke en psychische integriteit in de (jeugd)sport
te voorkomen, op te sporen, te beteugelen en te bestraffen. Dit resulteert in een gefundeerd en
fijnmazig raamwerk ter situering van het huidig en toekomstig beleid dat in ons land gevoerd wordt.
2) Een transdisciplinair onderzoek naar bijzondere problemen en bijzondere oplossingen in het specifieke
milieu van de jeugdtopsport. Dit deelproject levert een onderbouwde en rijk geannoteerde checklist
van risicofactoren met betrekking tot de negatieve effecten die topsport kan genereren en een
inventaris van structurele en opvoedkundige maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag en voor
gehele kwaliteitsverbetering.
Het werk wordt uitgevoerd in twee fasen die uitmonden in expertenseminaries in maart 2013 en maart 2014.
Klemtonen zullen daarbij gelegd worden op macro-issues zoals wetgeving, respectievelijk meso- en microissues zoals gedragscodes, huisregels ... De rapportering van beide seminaries gebeurt in overleg met de
andere partners van het consortium en zal leiden tot specifieke en bruikbare aanbevelingen aan de overheid,
sportfederaties, sportclubs en andere organisaties.

DEELPROJECT UNIVERSITEIT ANTWERPEN
In het prevalentieonderzoek worden 5000 Vlaamse en Nederlandse volwassen sporters retrospectief bevraagd
naar hun ervaringen met fysiek, emotioneel en seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens het sporten in hun
jeugdjaren (-18 jaar). Aangezien er wordt gewerkt met panels, gecoördineerd door een internationaal
onderzoeksbureau, kan een representatieve steekpoef van beide populaties gegarandeerd worden. Niet alleen
grensoverschrijdend gedrag in de asymmetrische relatie tussen coach en atleet wordt belicht, maar ook
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ongewenst fysiek of verbaal gedrag tussen atleten onderling wordt bevraagd, aangezien dit de meerderheid
van het geweld beslaat (o.a. Kinderrechtencommissariaat, 2011; Alexander et al., 2011).
De consequenties op vlak van fysiek, psychisch en sociaal welbevinden zullen worden nagegaan aan de hand
van internationaal gevalideerde vragenlijsten.
De resultaten van dit onderzoek zullen voorgelegd worden aan een focusgroep van experts in de
gezondheidszorg en in sportbeleid. De onderzoekscontext sport heeft immers het voordeel dat er, ten aanzien
van grensoverschrijdend gedrag binnen de gezinscontext, beleidsmatig mogelijk meer aangrijpingspunten zijn
voor sensibilisering, toezicht en interventie. Na het in kaart brengen van de problematiek zullen daarom ook, in
samenwerking met de andere experts in deze overheidsopdracht, relevante beleidsaanbevelingen
geformuleerd worden.
Naast het wetenschappelijk onderzoek, neemt de UA (Tine Vertommen) ook deel aan de uitwerking van het
Raamwerk ‘Seksualiteit en Beleid’ in de sportsector, de sportspecifieke vertaling van het Sensoa
vlaggensysteem en de gesprekken omtrent het aanbieden van sportspecifieke expertise aan het Vlaams
meldpunt 1712.

DEELPROJECT UNIVERSITEIT GENT
Om tot een groter ethisch bewustzijn in de sport te komen is het van belang dat ethisch gedrag en
besluitvorming ingebed zijn op het bestuurs- en managementniveau van sportclubs. Op het niveau van het
management moeten ethisch verantwoorde beslissingen worden genomen en op alle niveaus in de club moet
een ethisch klimaat aanwezig zijn. Dergelijk klimaat zorgt voor correcte reacties bij onetisch gedrag en moet
vooral proactief onethisch gedrag voorkomen. Daarbij wordt ethiek niet beperkt tot één bepaald
probleemgebied.
Concreet gaan we i.h.k. van dit project op basis van de literatuur en een bevraging adviezen formuleren over de
rol die de overheid kan spelen in het creëren van het juiste klimaat bij sportclubs, hoe sportclubs zelf ethiek in
hun management kunnen inbedden, en welke zelfregulerende krachten aan het werk zijn om clubs te bewegen
tot meer ethisch gedrag.
Via vragenlijsten wordt nagegaan welke aspecten van het huidige decreet aandacht kregen en hoe het gesteld
is met het ethisch klimaat in de sportclubs. Op basis daarvan zal gerichter advies aan de clubs geformuleerd
kunnen worden. De aanbevelingen voortvloeiend uit dit deelproject zijn zowel gericht naar overheden, de
sportclubs, als de sportfederaties.

DEELPROJECT VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
Het accent ligt op de didactische ondersteuning om sportbegeleiders gericht te helpen bij ethisch verantwoord
begeleiden, pro-sociaal gedrag stimuleren en ethische dilemma’s aanpakken:
-

mogelijkheden om tijdens de sportbegeleiding bewust en proactief te werken aan emotionele en
sociale competenties bij jeugdsporters (accent op ontwikkelingsgebonden leerlijnen, programma’s en
oefeningen);
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-

analyseren van pro-sociaal gedrag in de interactie tussen (a) (jeugd)sporters onderling, (b) jongeren en
volwassen begeleiders en (c) volwassen begeleiders onderling (accent op begeleiding, reacties
dagelijkse omgang);

-

didactische werkvormen om conflicten op te lossen in de opleiding / bijscholing gericht naar trainers,
ouders en bestuursleden van sportorganisaties. Het uittesten en specifiek toepassen in de sportsector
gebeurt na overleg met andere sectoren (jeugdsector, onderwijs…) waar methodieken reeds bestaan.

Na dataverzameling in jeugd- en sportcontext wordt een lessenreeks opgesteld die zal worden uitgetest op
inhoudelijke en didactische relevantie & efficiëntie. Dit zal leiden tot concreet cursusmateriaal en tips voor
werk- en evaluatievormen die kunnen gehanteerd worden binnen de opleiding en bijscholing van
lesgevers/trainers op professioneel vlak (Bachelors-Masters) en voor vrijwilligers (VTS…).

2. OVERLEGMOMENTEN IN HET KADER VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT
•

04/03/2013 Driemaandelijks overleg met het consortium op de UGent te Gent

•

05/03/2013 Overleg opdrachtgevers en –nemers op het Kabinet sport te Brussel

•

03/06/2013 Driemaandelijks overleg met het consortium op de VUB te Brussel

•

06/09/2013 Driemaandelijks overleg met het consortium op de UA te Antwerpen

•

27/09/2013 Overleg opdrachtgevers en –nemers op het Kabinet sport te Brussel

•

10/12/2013 Driemaandelijks overleg met het consortium op de KULeuven te Leuven

3. ACTIVITEITEN VOOR OF IN HET KADER VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT
3.1. S TUDIEDAG INTEGRITEIT VOOR FEDERATIES (27/02/2013)
Zie project ‘Sport met grenzen 2013’

3.2. E XPERTENSEMINARIE 1 (13/03/2013)

Op woensdag 13 maart 2013
nodigde
de
KU
Leuven
in
samenwerking met Panathlon en
ICES drie internationale sprekers uit
die over goede praktijken op vlak van
ethiek en integriteit in de jeugdsport
een lezing hielden.
Elaine Raakman uit Canada sprak
over een internetplatform dat
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ontwikkeld werd voor de jeugdsport om zowel positief als negatief gedrag van coaches, spelers en supporters
te verzamelen alsook de variabelen in kaart te brengen die bijdragen tot dit gedrag. Dit platform helpt
jeugdsportcoördinatoren en onderzoekers om enerzijds op feiten gebaseerde maatregelen te treffen voor
bestaande problemen en anderzijds te anticiperen op toekomstige problemen.
De Italiaanse spreker Eugenio Guglielmino hield een lezing over welke concrete rol Panathlon International kan
spelen op vlak van ethiek in de jeugdsport. Immers door enkel de rechten van kinderen op te lijsten los je de
ethische problemen niet op. Panathlon International kan dan ook een belangrijke actor zijn in het
sportlandschap om de aandacht te vragen voor ethische problemen en bij de juiste beleidsmakers aan te
kloppen om hier samen een oplossing te vinden.
Anne Tiivas uit de UK is de directeur van de ‘Child Protection in Sport Unit (CPSU)' en gaf een lezing over hoe
deze organisatie opkomt voor de rechten van het kind in de sport en hen beschermt tegen alle vormen van
geweld. De CPSU kan als een goed voorbeeld beschouwd worden van hoe ethiek in de jeugdsport ook effectief
in een beleid gegoten kan worden.

3.3. ICES STAND OP HET ISB CONGRES (20-21/03/2013)
ICES vzw was aanwezig op het voorbije ISB-congres van 20 tot 21 maart 2013 te Antwerpen. Sportdiensten
konden er kennismaken met het Vlaggensysteem en de Handleiding voor Sportclubs. Alle sportdiensten kregen
een gratis pakketje mee om zelf aan de slag te gaan rond het thema 'Lichamelijke en Seksuele Integreiteit' in
een sportcontext.

3.4. T OELICHTING ICES BIJ PANATHLON B RUSSEL (23/04/2013)
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Op 23 april 2013 werd voor de leden van Panathlon Brussel de werking en projecten van ICES vzw voorgesteld.
Lore Vandevivere lichtte als projectcoördinator van ICES aan de hand van een presentatie alles toe. Er waren 14
panathlon leden aanwezig. Tijdens en tussen de maaltijd en een glaasje door werd de tweejarige
overheidsopdracht, met de vier deelprojecten van de universiteiten uiteengezet. Voor die overheidsopdracht
heeft elke universiteit zijn eigen focus omtrent ethiek in de sport. Ook de initiatieven rond het project ‘Sport
met grenzen’ werden aangehaald. Zo werden de drie instrumenten (Raamwerk, Handleiding en
vlaggensysteem) die samen met de sportsector recentelijk ontwikkeld zijn voorgesteld. Nadien werden de
vragen voorzien van een antwoord.

3.5. T ONEEL : W EL WINNEN HÉ ! (21/05/2013)

Op dinsdagavond 21 mei 2013 vond in de Handelsbeurs in Gent de
voorstelling voor sportclubs ‘Wel winnen, hè!' plaats. Deze
theatervoorstelling gaat over het versterken van sportclubs en het
effectief begeleiden van (jeugdige) sporters. Hoe kun je met elkaar een
cultuur neerzetten waarin prestaties verbeteren, sportiviteit toeneemt,
meer pubers lid blijven en het aantal vrijwilligers groeit?

Het verhaal dat deze avond op amusante wijze bracht, is gestoeld op praktijkervaringen van topcoaches en
onderbouwd met jarenlang wetenschappelijk onderzoek.De voorstelling werd uitgevoerd door het
Nederlandse theatergezelschap Positief Coachen, met onder andere Bas Grevelink (Comedy Train / musical
Joseph) en Ewald van Kouwen (aanvoerder van de beweging Positief Coachen). Dit werd door ICES
georganiseerd in samenwerking met de sportdienst van Gent.

4. ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING VAN DE SPORTSECTOR
4.1. V LAAMSE OVERHEID
Binnen de overheidsopdracht levert ICES advies en ondersteuning aan de Vlaamse overheid. Dit gebeurde
onder meer via een nota met adviezen naar aanleiding van de herwerking van het nieuwe decreet omtrent
ethisch en medisch verantwoord sporten. Daarnaast wordt ook op spontane wijze gecommuniceerd en
gereageerd op vragen of opmerkingen.

4.2. S PORTFEDERATIES
In de eerste fase heeft ICES zich gericht op de erkende niet gesubsidieerde sportfederaties. Zij moeten ondanks
beperkte tijd, middelen, geld… voldoen aan het EVS beleid. ICES had in 2013 met een aantal federaties een
besprek (Vlaamse Aikido Vereniging vzw, Belgische Rope Skipping Federatie Vlaanderen vzw, Vlaamse Boks Liga
vzw, Vlaamse Cluster van Luchtsporten vzw). ICES start het contact met een overleg, biedt hulp met het
planning en rapporteringdocument van de overheid.
Daarnaast gaat ICES ook in op de vragen die vanuit de gesubsidieerde federaties zelf komen. Zo heeft ICES
contact met FROS Amateursportfederatie vzw, Bond voor Lichamelijke Opvoeding vzw, Vlaamse
Zaalvoetbalbond vzw, Vlaamse Judofederatie vzw, Vlaamse Atletiekliga vzw, Koninklijke Vlaamse Voetbalbond
vzw, Vlaamse Zwemfederatie vzw…)

10

De ondersteuning van de federaties gebeurt in nauwe samenwerking met Sophie Cools (directeur sport van de
VSF en bestuurslid ICES).

4.3. R ISICOVECHTSPORTPLATFORM
ICES werkt waar mogelijk en relevant samen met het risicovechtsportplatform. Zo bieden we hulp, advies,
pakken we samen als één geheel de ondersteuning van de vechtsportfederaties aan.

4.4. D E RODE ANTRACIET
ICES heeft in 2013 een overleg gehad met de rode antraciet. Daar werd er samen gezocht naar hoe men
ethische waarden en normen kan integreren in de sportaanbieding voor gedetineerden. Deze brainstorm
leverde goede en bruikbare ideeën op.

5. PRODUCTEN VOOR OF IN HET KADER VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT
5.1. V LAGGENSYSTEEM : S PORT , EEN SPEL MET GRENZEN
Zie project ‘Sport met grenzen’

5.2. H ANDLEIDING VOOR SPORTCLUBS OMTRENT LICHAMELIJKE EN SEKSUELE INTEGRITEIT
Zie project ‘Sport met grenzen’

5.3. E THISCH MANAGEMENT BROCHURE
In het kader van de overheidsopdracht omtrent ethisch verantwoord sporten die het Internationaal Centrum
Ethiek in de Sport (ICES vzw) uitvoert, werd samen met de Universiteit Gent (team sportmanagement) een
brochure rond ethisch management ontwikkeld. De brochure “Ethiek: ook in jouw sportorganisatie” is gericht
op het bestuur om via het management een ethisch klimaat te stimuleren.
Het bestuur van een sportorganisatie heeft een cruciale rol bij het creëren van een ethische sportomgeving. Ze
nemen tal van beslissingen die een grote invloed hebben op het klimaat van de sportorganisatie. Zo is het
belangrijk dat sportief en positief gedrag zoveel mogelijk gestimuleerd wordt en dat incidenten op een goede
manier worden aangepakt.
Er zijn al heel wat sportorganisaties die vaak
vrij originele acties op poten zetten om
ethische aspecten als fair play, solidariteit,
diversiteit, inclusie, integriteit en de rechten
van het kind in de sport onder de aandacht
te brengen. Vaak geven die acties wel de
nodige informatie, maar wordt er niet
diepgaand gesensibiliseerd om het gedrag
van alle actoren in een sportorganisatie te
doen veranderen. Via ethisch management
wordt ethiek structureel in het management
ingebed om zo op lange termijn een
positieve sportomgeving te creëren.
De brochure is een handleiding om sportorganisaties een houvast, inzichten en tips mee te geven met het oog
op een ethischer sportbeleid. Hiermee wordt een bijdrage geleverd om van sport in het algemeen, en
jeugdsport in het bijzonder, een positieve ervaring te maken waarbij iedereen zich optimaal kan ontplooien. De
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brochure geeft informatie over de aspecten die verband houden met een ethisch klimaat. Daarnaast wordt aan
de hand van een 7-actieplan uitgediept hoe een sportorganisatie aan de slag kan om dat ethisch klimaat
effectief te doen groeien. Vervolgens wordt door middel van ethische besluitvorming geleerd hoe om te gaan
met conflicten.
De brochure wordt digital aangeboden (in een printvriendelijke versie en in een interactieve versie), daarnaast
wordt het werkblad apart ter beschikking gesteld waar clubs zelf hun beleid op kunnen invullen. In 2014
voorzien we ook een druk van de brochure en worden vormingen voorzien om op een interactieve manier de
theorie en het actieplan onder de knie te krijgen.
Dit werd via diverse ICES kanalen verspreid (website, nieuwsbrief, nieuwsitem, facebook, e-mail naar
koepelsportorganisaties & opdrachtgevers- en nemers overheidsopdracht…). Daarnaast werd dit ook via het
departement cultuur, jeugd, sport en media; VSF, federaties, sportdiensten etc. bekend gemaakt.

5.4. I NITIATIEVEN ROND KWALITEITSLABELS

Deze handleiding geeft sportfederaties inzichten en tips mee over kwaliteitslabels en helpt hen hun eigen label
te verrijken of aan te vullen met ethische criteria. Hiermee trachten we een bijdrage te leveren om van sport in
het algemeen, en jeugdsport in het bijzonder, een positieve ervaring te maken waarbij iedereen zich optimaal
kan ontplooien.
De handleiding start met een omschrijving van kwaliteitscriteria en waarom deze nuttig kunnen zijn (1).
Vervolgens worden verschillende aanpakken besproken (2). Zo kan een sportorganisatie werken aan
geïsoleerde ethische acties, maar kan ethiek ook verweven zitten in algemene kwaliteitsinitiatieven. Vervolgens
kan een kwaliteitslabel verschillende vormen aannemen: één label waar een club aan alle criteria moet
voldoen, of een label uitgerust met verschillende niveaus, waarbij elk niveau extra kwaliteitscriteria vereist.
Met een verscheidenheid aan incentives kan een federatie haar sportclubs stimuleren om het label te behalen.
Daarnaast worden sportclubs best begeleid, ondersteund en opgevolgd in hun proces. In het derde deel wordt
voor ethiek in het algemeen en per ethisch thema (fair play, sociale integriteit en persoonlijke integriteit)
voorbeelden van criteria gegeven (3). Tot slot worden enkele goede voorbeelden uit binnen en buitenland
kort uiteengezet (4).
De initiatieven voor deze handleiding werden genomen in 2013. Hiervoor werden de bevindingen van een
bevraging naar de federaties en de inzichten van een literatuuronderzoek gebundeld om tot een praktisch
werkbare handleiding te komen. In 2014 wordt dit gefinaliseerd. Hiervoor werkte ICES nauw samen met
KULeuven.
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SPORT MET GRENZEN 2013
Didactisch afwerken, drukken en implementeren van het Vlaggensysteem sport. Het
implementeren van alle aspecten aangaande lichamelijke en seksuele integriteit.

DIDACTISCH OPSTELLEN VAN DE INSTRUMENTEN
Na het opstellen van het Raamwerk binnen een brede sportwerkgroep heeft ICES (& VSF) samen met een
kleinere werkgroep het Vlaggensysteem en de Handleiding uitgewerkt. Hiervoor werd afgetoetst met Erika
Frans van Sensoa. Taalkundig werden de instrumenten gecontroleerd door Marc Geenen.

DRUK & VERDELING
In 2013 werd een eerste druk van 1600 exemplaren van het Vlaggensysteem en de Handleiding voorzien. Het
pakket vlaggensysteem bestaat uit een map met 30 losse interactieve cases, een theoriekaart en een
handleiding. Het vlaggensysteem geeft de sportorganisatie mee hoe situaties objectiever ingeschat en
beoordeeld kunnen worden. Daarnaast werd een handleiding ontwikkeld die sportclubs informeert over zes
laagdrempelige acties voor een beter kwaliteits-, preventie- en reactiebeleid. Dit werd in een aantrekkelijke
lay-out gegoten en gedrukt als een handig compact boekje. De handleiding wordt naast de fysieke vorm ook
digitaal ter beschikking gesteld. De twee instrumenten zijn complementair en vormen een totaalpakket om het
thema lichamelijke en seksuele integriteit in de sport aan te pakken.
Grote sportorganisaties, koepel sportorganisaties en partnerorganisaties (N= 238), gemeentelijke en
provinciale sportdiensten (N= 313) en sportfederaties (N=95) hebben het pakket ontvangen. Sportclubs konden
het pakket verkrijgen via een gratis online bestelling (N= 248) of op een vorming (N= 254). Gedurende het
project van 10 maand in 2013 werden er in totaal 1148 pakketjes verspreid. Om een kwalitatieve en geen
kwantitatieve implementatie te garanderen werd er een minimale inspanning/interesse van de clubs verwacht.
Clubs moesten namelijk zelf het pakketje bestellen of ontvangen op een vorming. Door clubs niet sowieso een
pakketje toe te sturen werd zoveel mogelijk vermeden dat exemplaren niet ten volle benut werden.
COMMUNICATIE & VORMING
ICES ontwikkelde voor het project ‘sport met grenzen’ een aparte webpagina met een herkenbare url
(www.sportmetgrenzen.be).
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Op die pagina werd alle informatie over het project voorzien (thema, instrumenten, vormingen). Vervolgens
werd een aantrekkelijk laagdrempelig filmpje gemaakt om sportorganisaties te triggeren voor het thema.

Om de sportsector te informeren over het project ‘sport met grenzen’ werd in een aantal fasen gewerkt.
• Eerst werden de grote sportorganisaties en koepelorganisaties op de hoogte gebracht en gevraagd dit
zo breed mogelijk te communiceren via hun kanalen. Zo hebben veel organisaties dit op hun website
en nieuwsbrief geplaatst (CJSM, ISB, VSF, BOIC, Panathlon…). VSF en BVLO hebben in hun magazine
een artikel over dit thema voorzien.
• Federaties (N=34 van de 95 federaties / totaal aanwezigen= 58 personen) werden op de studiedag
integriteit ingelicht over het thema, het doel, de problematiek en de instrumenten. De andere
federaties werden via mail, nieuwsbrief en website op de hoogte gebracht. Op die dag werd ook een
persmededeling van de minister van sport (Philippe Muyters) verspreid (27/02/2013).
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• Gemeentelijke sportdiensten (N=212 van de 308 sportdiensten) werden in een plenaire sessie op het
ISB congres ingelicht waarna ze aan de ICES infostand het pakket konden ophalen en meer info
verkregen. De andere sportdiensten ontvingen het pakket via de post.

• Vervolgens werden federaties en sportdiensten geresponsabiliseerd om dit thema mee uit te dragen
naar hun achterban; de sportclubs. Zo werd er gestimuleerd om de informatie op hun websites te
plaatsen, in nieuwsbrieven te integreren, op vergaderingen aan te kaarten…
• Daarna konden de geëngageerde personen uit sportfederaties of gemeentelijke sportdiensten een
training of trainers (TOT) volgen. Na deze TOT (lesgeversvorming) van één volledige dag werden de
personen erkend als lesgever. Lesgevers die een vorming willen geven voor hun achterban kregen
hiervoor de steun van ICES. Ze werden gestimuleerd om een vorming te geven door middel van een
kant-en-klare PowerPoint, pakketjes van het vlaggensysteem en de handleiding, financiële vergoeding
voor de onkosten, de nodige begeleiding en ondersteuning. Deze aanpak heeft als voordeel dat clubs
zich sneller en persoonlijker aangetrokken voelen tot een vorming van hun federatie of sportdienst.
Daarenboven kan het voor clubs drempelverlagend werken om bij vragen of incidenten contact op te
nemen.
• Er zijn in totaal 8 vormingen door federaties of sportdiensten georganiseerd. (Sportdienst Torhout (1),
Sportdienst Melle (1), Vlaamse Atletiekliga (1), Parantee (2), Vlaamse Judo federatie (1), Vlaamse
volleybalbond (1) en BVLO(1))
• Naast de vormingen door sportsector zelf heeft ICES 5 vormingen voorzien verspreid over Vlaanderen
(Gent, Leuven, Antwerpen, Brugge en Kortrijk). De sessie in Hasselt werd geannuleerd wegens te
weinig inschrijvingen.
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• Daarnaast is een lesgever van ICES een sessie komen geven op 3 vormingsmomenten
(buurtsportmedewerkers Gent, Panathlon Brussel en 3D nascholing BVLO). De sessie op de
‘bijscholingsdag’ op 01/11/2013 werd geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen.
• ISB heeft 2 vormingen voorzien met een grotere focus op het raamwerk lichamelijke en seksuele
integriteit en beleid (voor de sportdienst van Schoten en op de trefdag zwembaden).
• In 2013 zijn er in totaal 19 vormingen gegeven en werden 294 personen gevormd.

INHOUD VORMING
Op een vorming wordt eerst het thema uitgelegd. Hier wordt benadrukt dat integriteitsschendingen bij
kinderen en jongeren grote gevolgen kunnen hebben op latere leeftijd, dat een relatief hoog percentage van
de grensoverschrijdende gedragingen door jongeren gesteld worden. Vervolgens worden de zes acties uit de
handleiding uiteengezet, waarna het vlaggensysteem in detail wordt toegelicht. De theorie van de zes criteria
en de vier vlaggen wordt uitgelegd aan de hand van voorbeeldcases. Tijdens de vorming wordt ook de
mogelijkheid geboden om eigen cases naar voor te brengen. De vorming wordt beëindigd met een
oefenmoment in kleine groepjes.
EXTRA
De reddersfederatie heeft de cursus hoger redder hernieuwd. Er is een deel toegevoegd rond geweld en
agressie, en ook een stukje over seksueel grensoverschrijdend gedrag. De cursustekst werd aangepast en
uitgebreid door ICES. Omdat de docenten hoger redder hiermee binnenkort aan de slag moeten, heeft ICES op
de vormingsdagen van de docenten hoger redder een korte sessie van een uur voorzien (3 vormingen te
Leuven, Hofstade en Brugge). Hiervoor werden een 12-tal cases licht aangepast naar de zwembadcontext en
uitgewerkt.
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NO RIGHTS, NO GLORY
Inhoudelijk dossier opstellen omtrent integriteitsschendingen die gepaard gaan met grote
sportevenementen en een overzicht geven van de positieve aspecten aan sportbeoefening.

De volgende jaren is Brazilië gastland voor twee grote
sportevenementen: het WK voetbal (2014) en de
Olympische Spelen met kort erna ook de Paralympics
(2016). In dit project wordt dit actuele en mondiale
thema gebruikt als toegangspoort om met jongeren in
Noord en Zuid te werken rond de Kinderrechten: inzicht
verkrijgen, hierover een uitspraak doen en overgaan tot
actie in de eigen leefomgeving. No rights no glory!

Om dat te bekomen worden 3 jaar lang jongerengroepen begeleid. In het eerste jaar verzamelen we
getuigenissen van jongeren, die de basis vormen voor een uitdagingenspel in het tweede jaar. In het derde
jaar werkt een kerngroep aan een publieke actie (op basis van de uitspraken na het uitdagingenspel) en wordt
er een educatieve tool ontwikkeld en verspreid.
Participatie van jongeren is essentieel doorheen het hele project. Jongeren krijgen inbreng in het vormgeven
van de verschillende fasen, waardoor het soms onmogelijk is deze nu al volledig in te vullen. Daarnaast staan
de getuigenissen en uitspraken van de jongeren centraal en vormen de basis en het eindproduct van het
project. Deze worden op elk moment afgetoetst aan de mening van andere jongeren (in Noord en Zuid). De
uitwisseling en verbondenheid tussen jongeren via de nieuwe media is een cruciaal element van dit project.
ICES vzw geeft dit project, in zijn hoedanigheid van kenniscentrum, inhoudelijke diepgang met betrekking tot
het thema ‘kinderrechten en sport’. In de eerste fase stelt het centrum een inhoudelijk dossier op dat als basis
dient voor alle verdere fasen in het algemeen, en voor het uitwerken van de methodiek om bij kinderen en
jongeren getuigenissen los te weken in het bijzonder. De samenwerking met ICES vzw vindt plaats gedurende
de eerste vier maanden.
De financiering voor dit project komt van de subsidie ontwikkelingseducatie van het Vlaams Agentschap voor
Internationale Samenwerking. Het project loopt van 2013 – 2016, waar ICES actief is in de beginfase (sep – dec
2013). De projectleider is KiYo ngo - http://kiyo-ngo.be/. De partners van het project zijn ICES en globelink.
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HOLEBI OF HETERO, MAAK ER GEEN SPEL VAN
Toolkit en vormingspakket opstellen rond homofobie in het voetbal.

ICES heeft de opdracht een toolkit op te maken dat een concreet en werkbaar instrument zal zijn dat de
problematiek kadert, actoren uit de voetbalwereld inspireert en aanzet tot actie en op die manier een
terugvalbasis kan bieden voor iedereen die rond homofobie in het voetbal werkt of wil werken. Daarnaast
wordt de inhoud van de toolkit in een interactief vormingspakket gegoten.
De toolkit moet informeren (de terminologie verklaren en de problematiek schetsen), sensibiliseren (door
voorbeelden te geven van goede praktijken en voorbeeldsituaties) en concrete tools en instrumenten
aanbieden (een opsomming maken van wat de verschillende actoren binnen de voetbalwereld kunnen doen.
Welke initiatieven kunnen spelers, supporters, ouders, bestuurders, federatiemedewerkers nemen.).
Deze overheidsopdracht liep van augustus-december 2013 en werd gefinancierd door de Vlaamse minister van
gelijke kansen Pascal Smet. De toolkit en verdere initiatieven rond het project ‘holebi of hetero, maak er geen
spel van’ lopen verder in 2014.
Meer info: www.maakergeenspelvan.be

Van 31 juli tot 2 augustus was ICES vertegenwoordigd op de World Outgames
2013 te Antwerpen in functie van het lopende project ‘homofobie in het voetbal’.
Wetenschappers, holebi-activisten en sporters wereldwijd waren aanwezig op de
conferentie om over de rechten van de LGBT (Lesbian, gay, bisexual en
transgender) gemeenschap te praten. Panelgesprekken, speeches en presentaties
van prominente sprekers uit de holebi gemeenschap brachten de discussie en
debat op gang en zorgden voor een uiterst boeiende bijeenkomst.
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EUROPEES PROJECT: SAFEGUARDING YOUTH SPORT
Een Europees project rond bescherming van de integriteit van jonge elite sporters.

De Unit Sport van de Europese Commissie lanceert regelmatig oproepen om voorstellen voor sportprojecten in
te dienen. Deze projecten zijn bedoeld om het sportbeleid van de EU te versterken. Voor de projectoproepen
van juni 2013 ‘Voorbereidende Acties – Europese Partnerschappen in Sport’ diende ICES, in samenwerking
met 10 Europese partners, een projectvoorstel in. Op 18 oktober 2013 bereikte ons het heuglijke nieuws dat
ons project werd goedgekeurd! Het betreft een project met een duurtijd van 18 maanden, vanaf 1 januari
2014.
Hieronder vind je een bondige samenvatting van het project.
www.safeguardingyouthsport.be
SAFEGUARDING YOUTH SPORT
Protecting physical and moral integrity in competitive youth sport:
Stimulating individual empowerment of young athletes and
conducive ethicalclimate in sport organization.
CONTEXT
Jonge atleten overschrijden vaak hun eigen grenzen om een hoger prestatieniveau te bereiken. Hierdoor
verhoogt niet alleen het risico op blessures en overtraining (bedreiging voor de fysieke integriteit), ook zijn
ze daarbij kwetsbaarder voor mentale druk (bedreiging voor de morele integriteit). Daarnaast zijn jonge
topsporters vaak sterk afhankelijk van hun coaches en ervaren ze enorme groepsdruk vanuit hun omgeving.
Deze aspecten moedigen hen extra aan om hun eigen grenzen tot het uiterste te drijven, in een poging hun
sportieve doelen en dromen te bereiken. Om jonge topsporters te vrijwaren van deze bedreigingen, is het
noodzakelijk dat A) ze gestimuleerd worden in hun empowerment, en B) er rond hen een gunstig ethisch
klimaat gecreëerd wordt: Empowerment geeft de jonge atleet de vaardigheden om zijn/haar grenzen duidelijk
aan te geven; een gunstig ethisch klimaat schept een omgeving waarin de atleet geen enkele belemmering
voelt om deze begrenzingen te uiten, en waar er ten volle met zijn/haar fysieke en psychische overwegingen
rekening wordt gehouden. Het uitgangspunt van dit project is dat een dubbele focus op deze twee aspecten (A
& B) een veiliger sportomgeving zal bewerkstelligen voor de jonge topsporter.
DOELSTELLING
Het doel van dit project is tweeledig. Enerzijds wordt beoogd om een gedegen theoretisch inzicht te verwerven
in de problematiek van integriteitsschendingen in jeugdtopsport, en over de aspecten ‘empowerment’ en
‘gunstig ethisch klimaat’ binnen dat kader. Anderzijds wordt op zoek gegaan naar bestaande good practices
met betrekking tot deze thema’s, en wordt de vertaalbaarheid van deze initiatieven naar een Europese context
nagegaan.
PARTNERS
Aan dit project nemen 10 Europese partners deel: 5 universiteiten, 2 olympische comités, 2 Europese
/internationale koepelorganisaties en 1 organisatie met expertise in de thematiek van kindermisbruik.
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ALGEMENE VERGADERING & BESTUUR
Raad van bestuur
1. Kristine De Martelaer (Voorzitter)
2. Eric De Boever (Ondervoorzitter)
3. Vic De Donder (Ondervoorzitter)
4. Paul De Broe (Secretaris-Penningmeester)
5. Annick Willem
6. Jan Tolleneer
7. Patrick De Poorter
8. Sophie Cools
9. Tine Vertommen

Leden van de algemene vergadering
1. Kristine De Martelaer (Vrije Universiteit Brussel, Bond Voor Lichamelijke Opvoeding)
2. Eric De Boever (Bond Voor Lichamelijke Opvoeding)
3. Vic De Donder (Panathlon international)
4. Paul De Broe (Panathlon international)
5. Annick Willem (Universiteit Gent)
6. Jan Tolleneer (Katholieke Universiteit Leuven)
7. Patrick De Poorter (Bond Voor Lichamelijke Opvoeding)
8. Sophie Cools (Vlaamse Sport Federatie)
9. Tine Vertommen (Universiteit Antwerpen)
10. Line Dumoulin (Bond Voor Lichamelijke Opvoeding)
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← Vlnr: Kris[ne De Martelaer, Sophie
Cools,
Lore Vandevivere, Arne Aerts

↓Vlnr: Arne Aerts, Paul De Broe, Jan Tolleneer

Vlnr: Jan Tolleneer, Tine Vertommen, →
Annick Willem, Patrick De Poorter,
Eric De Boever

22

PERSONEEL
1. Lore Vandevivere - Projectcoördinator overheidsopdracht EVS
•

Contact: lore.vandevivere@ethicsandsport.be

•

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 voor overheidsopdracht ethisch verantwoord sporten, project sport met grenzen en
overheidsopdracht homofobie.

2. Arne Aerts - Ondersteuning overheidsopdracht EVS
•

Contact: arne.aerts@ethicsandsport.be

•

Opleiding

Bachelor Grafische en Digitale Media, afstudeerrichting Multimediaproductie
Bachelor Communicatiewetenschappen
Master Communicatiewetenschappen, major Nieuwe Media & Maatschappij
Master Moraalwetenschappen
Werkzaam voor overheidsopdracht ethisch verantwoord sporten, project sport met grenzen en project No
rights, no glory.

3. Anne-Sophie Loobuyck – Projectcoördinator overheidsopdracht homofobie
•

Contact: Anne-Sophie.loobuyck@ethicsandsport.be

•

Opleiding

Bachelor in de sociologie
Master in de sociologie
Master en sciences de la population et du développment
Werkzaam voor de overheidsopdracht homofobie.
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COMMUNICATIE
1. W EBSITE
Er zijn diverse updates gebeurd aan de website. Zo is de facebookpagina gelinkt aan de website, zijn er
interactieve modules toegevoegd, zijn de thema’s vernieuwd, is er een glossarium toegevoed…

2. F ACEBOOK

Er is een ICES facebookpagina opgemaakt. Hierop verschijnen
artikels, vormingen, foto’s van activiteiten, nieuwtjes…
ICES heeft momenteel 159 likes en volgt zelf de pagina’s van
diverse
sportorganisaties
(federaties,
sportdiensten,
internationale organisaties gelinkt aan ethiek in de sport).
Op die manier stellen wij andere sportorganisaties en
individuen op de hoogte van onze werking en worden wij op de
hoogte gesteld van andere organisaties.

3. N IEUWSBRIEF
Er verschijnt vier keer per jaar een ICES nieuwsbrief. Hiervoor zijn 196 personen ingetekend. Hier lichten we de
activiteiten van ICES toe, nieuwe aspecten in verband met ethisch sporten… Bij de rubriek ‘wist je dat’ komen
er enkele linken naar in de media verschenen topics in verband met ethiek in de sport.
In 2013 kwam er in maart, juni, september en december een nieuwsbrief uit. Via onderstaande links is er de
mogelijkheid om ze te openen.
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Nieuwsbrief - December 2013
Nieuwsbrief - September 2013
Nieuwsbrief - Juni 2013
Nieuwsbrief - Maart 2013
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VERGADERINGEN ICES VZW
1. Raad van bestuur
19 februari 2013 in ICES, Waterkluiskaai 16, 9040 Sint-Amandsberg/Gent
21 mei 2013 in ICES, Waterkluiskaai 16, 9040 Sint-Amandsberg/Gent
19 november 2013 in ICES, Waterkluiskaai 16, 9040 Sint-Amandsberg/Gent
2. Algemene vergadering
19 februari 2013 in ICES, Waterkluiskaai 16, 9040 Sint-Amandsberg/Gent
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