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INLEIDING 

 

 

Wat gaat een jaar boordevol ethiek toch snel! In 2014 liepen er drie verschillende projecten. 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 2014 gecontinueerd en gefinaliseerd (juni 2012 – juni 2014). Via een subsidie 

‘sport met grenzen’ 2014 werden er initiatieven verder gezet rond het thema lichamelijk en seksueel 

grensoverschrijdend gedrag (januari 2014 – december 2014). Deze subsidie had ook als doel om de bredere 

werking rond ethiek te continueren in de tweede helft van 2014. Verder ging het Europees project 

Safeguarding Youth Sport van start uit (januari 2014 – juni 2015).  

 

Daarnaast werden inspanningen geleverd om een beleidsplan op te maken om erkend te worden als 

kenniscentrum voor praktijkontwikkeling en beleidsondersteuning rond ethisch sporten binnen het ‘Gezond en 

ethisch sporten decreet’. In september 2014 werd een dossier ingediend, waarvan we op 21 november 2014 

het positief nieuws ontvingen dat ICES erkend wordt voor een periode van drie jaar (2015-2017).   

 

Het EERSTE DEEL bevat het verslag van de inspanningen die in 2014 geleverd zijn voor de drie lopende 

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 2015!  

 

 

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 2014 

Het evalueren, herwerken, didactisch uitwerken en verder implementeren van de sportversie van het Vlaggensysteem 

‘Sport, een spel met grenzen’, met bijzondere aandacht voor het ondersteunen en begeleiden van de sportsector, met 

inbegrip van training in de methodiek en vorming; 

 

 

OVERGANG ETHIEK WERKING  

Het begeleiden van de sportsector rond het beleidsthema ethisch verantwoord sporten tijdens de tweede helft van 2014. 

 

 

EUROPEES PROJECT: SAFEGUARDING YOUTH SPORT 

Protecting physical and moral integrity in competitive youth sport:  

stimulating individual empowerment of young athletes and conducive ethical climate in sport organisations 
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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 voerde samen met de vier universiteiten (UAntwerpen, UGent, KU Leuven en VUB) van 1 juni 2012 tot en 

met 30 juni 2014 een overheidsopdracht uit in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media 

met als titel: ‘Verstrekken van expertise op het vlak van ethisch verantwoord sporten, met inbegrip van de 

problematiek aangaande integriteit, seksueel misbruik en geweld'. De overheidsopdracht bestond uit 

wetenschappelijk onderzoek dat vertaald werd naar de praktijk waarbij er een begeleidende en ondersteunde 

rol opgenomen werd ten aanzien van de sportsector. Hiervoor vormde ICES samen met vier universiteiten een 

consortium en werkte samen met andere partners gerelateerd aan het Vlaams sportlandschap. 

 

ICES verzamelde en verspreidde informatie, documenten en good practices omtrent verschillende ethische 

thema’s. Het centrum begeleidde de sportsector bij het uitbouwen van ethiek in de sport door middel van 

verschillende overlegmomenten, contacten en studiedagen en dit op verschillende niveaus (overheid, 

federaties, clubs…). Door gebruik te maken van diverse communicatiekanalen vergrootte het draagvlak. Tot 

slot werkte ICES verscheidene initiatieven uit naar de praktijk en verzorgde de implementatie. De Universiteit 

Antwerpen voerde een grootschalig kwantitatief onderzoek uit bij 4000 Vlaamse en Nederlandse volwassenen 

om hun ervaringen met fysiek, emotioneel en seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens het sporten in de 

kindertijd (-18 jaar) in kaart te brengen. Ook het verband met levenskwaliteit en mentale gezondheid in de 

volwassenheid werd onderzocht. De Universiteit Gent deed onderzoek naar het ethisch klimaat in 

sportorganisaties. Om een groter ethisch bewustzijn binnen de sportorganisaties te bewerkstelligen, is het van 

belang dat ethisch gedrag en besluitvorming ingebed zijn op het bestuurs- en managementniveau. UGent ging 

eveneens na op welke manier overheden, sportfederaties en -clubs een ethisch klimaat kunnen creëren. De KU 

Leuven onderzocht vanuit de invalshoek ‘integriteitsmanagement’ via een comparatieve methodiek 

instrumenten, structuren en processen die in het buitenland gebruikt worden om inbreuken op fysieke en 

psychische integriteit in de jeugdsport te voorkomen, op te sporen en te bestraffen. Daarnaast waren 

bijzondere problemen en oplossingen rond grensoverschrijdend gedrag in het specifieke milieu van de 

jeugdtopsport eveneens onderwerp van het KU Leuvenonderzoek. Tenslotte bestudeerde de Vrije Universiteit 

Brussel hoe je sportbegeleiders aan de hand van didactische ondersteuning gericht kan helpen bij ethisch 

verantwoord begeleiden, proactief gedrag stimuleren en het aanpakken van ethische dilemma’s.  

 

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) 
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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) 

 

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) 

 

2. FINALISEREN VAN DE OPDRACHT  

 

Eind juni 2014 liep de opdracht af. ICES informeerde de opdrachtgevers en de sportsector met een rapport en 

een symposium. Het eindrapport is een samenvloeiing van alle werkzaamheden binnen de overheidsopdracht. 

Het is een combinatie van enerzijds inhoudelijke bevindingen, kennis en inzichten aangaande ethiek in de 

sport. Anderzijds zijn er aspecten van het proces opgenomen. Zo wordt ook inkijk gegeven in de aanpak, 

opbouw en werking van de overheidsopdracht. 

 

 

 

Binnen de opdracht werden tal van begrippen gebruikt. Het is essentieel om deze concepten te begrijpen 

alvorens het rapport op een goede manier te kunnen lezen. Deel één schenkt daarom aandacht aan het 

definiëren en kaderen van de begrippen. Deel twee duidt hoe ICES en de vier universiteiten te werk gegaan zijn 
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om de opdracht zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en uit te voeren. Aan de hand van een werkmodel 

wordt de link gemaakt tussen de inhoud (ethiek, integriteit en geweld) en de werkzaamheden (onderzoek, 

toepassing, ondersteuning/implementatie). Deel drie geeft een detailoverzicht van hetgeen gerealiseerd werd, 

met een samenvatting van de werking van ICES en de vier deelprojecten. Het eindrapport sluit af met 

conclusies die gekoppeld worden aan aanbevelingen (deel vier). De uitgebreide bijlagen (deel 5) zijn apart te 

downloaden (hieronder). Per deelproject is een uitgebreid rapport opgemaakt en zijn de ontwikkelde 

instrumenten als bijlage opgenomen. 

 

Op donderdag 16 oktober 2014 vond het symposium ‘Ethiek in de sport’ plaats in Gent. Het symposium was 

opgebouwd rond het vijfjarig bestaan van het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES) en het voltooien 

van de studie over ethiek in de sport, die ICES uitvoerde in opdracht van de Vlaamse overheid. De 

onderzoekers maakten vanuit hun bevindingen een koppeling naar de praktijk via een aantal instrumenten, 

waaronder een ethisch management brochure, een workshop rond ethisch begeleiden, instrumenten voor de 

aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en een handleiding over ethische criteria waar sportclubs op 

kunnen inzetten. 

 

Het finaliseren van de onderzoeken en de afsluiting van de opdracht werd gecommuniceerd via verschillende 

kanalen. Zo werden twee persberichten verspreid, kwam er een artikel rond het UA onderzoek in de Standaard, 

een artikel in het tijdschrift van BVLO en VSF.  

 

 

Van links naar rechts: An Vermeerch, Inge Devriendt, Jan Tolleneer, Annick Willem, Kristine De Martelaer, 

Sophie Cools, Arne Aerts, Jord Vandenhoudt, Tine Vertommen, Els De Waegeneer, Paul De Broe, An De Kock, 

Jens De Rycke, Lore Vandevivere, Nicolette Van Veldhoven, Filip Van den Eede, Line Dumoulin.  
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3. INSTRUMENTEN BINNEN DE OVERHEIDSOPDRACHT  

 MANAGEMENT BROCHURE  

ICES heeft samen met de UGent de brochure ”Ethiek: ook in jouw sportorganisatie. Managementvaardigheden 

voor een ethisch sportklimaat” ontwikkeld. De brochure is gericht naar het bestuur van een sportorganisatie 

(rechtstreekse sportaanbieder), die een cruciale rol heeft bij het creëren van een ethische sportomgeving. 

Hiervoor leverde de UGent de inhoudelijke input. In samenwerking met ICES werd dit vertaald naar een 

praktische en laagdrempelige brochure.  

 

De brochure werd 1000 keer gedrukt en digitaal aangeboden (in een printvriendelijke en interactieve versie), 

daarnaast werd het werkblad met het 7-actieplan apart ter beschikking gesteld aan clubs om er zelf mee aan de 

slag te gaan. De verspreiding gebeurde via verschillende ICES kanalen, het departement CJSM, de VSF, 

federaties, sportdiensten… 

Om een kwalitatieve implementatie te garanderen is een interactieve vorming opgesteld en geëvalueerd. Deze 

vorming start met vier sportcases waar het bestuur een cruciale verantwoordelijkheid heeft. Er wordt gekeken 

en besproken hoe men als bestuur op deze situatie kan reageren (reactief) en hoe het bestuur deze situatie 

had kunnen voorkomen (preventief). Heel wat theoretische aspecten die in de brochure uiteengezet worden 

komen bij het bespreken van deze cases spontaan naar voor. Dit maakt het tweede deel van de vorming, waar 

de theoretische kaders geschetst worden, minder zwaar. Op het einde van de vorming kunnen clubs het 7-

actieplan zelf op maat van hun club invullen. In de toekomst wil ICES kijken hoe deze vorming een vaste plaats 

kan krijgen in de sportsector.  

 

 HANDLEIDING KWALITEITSLABELS 

ICES en KU Leuven hebben samengewerkt aan de ontwikkeling van de handleiding ‘Ethische criteria voor een 

sportief kwaliteitslabel’. 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. De bevindingen van een enquête 

gericht naar federaties, aangevuld met inzichten van een literatuuronderzoek werden gebundeld tot een 

praktisch werkbare handleiding. In juni 2014 werd dit gefinaliseerd. Het is belangrijk dat ICES deze handleiding 

verspreidt naar de doelgroep en de federaties opvolgt en ondersteunt waar nodig.  

Voor het schrijven van de handleiding werd een enquête uitgevoerd bij alle sportfederaties (N=94, respons 

N=74). Deze enquête ging na welke federaties reeds over een kwaliteitslabel beschikten en wat hun ervaringen 

waren. Daarnaast werd er specifiek aandacht besteed aan de aanwezigheid van ethische criteria in dit 

kwaliteitslabel. Verder werd er eveneens informatie gevraagd over de manier waarop men de sportclubs 

evalueerde om te bepalen of men het kwaliteitslabel verdiende. De resultaten van deze enquête werden 

geïntegreerd bij de ontwikkeling van deze handleiding.  
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We kunnen concluderen dat een kwaliteitslabel een manier is om als federatie sportclubs te motiveren om aan 

kwaliteit en specifiek ethiek in de sport te werken. Deze brochure belicht enkele aspecten van een 

kwaliteitslabel en het is belangrijk om die aspecten binnen de federatie goed af te stemmen op het beleid en 

mogelijkheden zodanig dat het zowel voor de federatie als clubs een win-win situatie kan betekenen.  

 

 ETHIEK IN DE OPLEIDING VAN LESGEVERS EN TRAINERS  

Deze workshop is ontwikkeld en getest binnen het deelproject van de VUB. De ontwikkelde tool heeft de 

ambitie om sportbegeleiders praktijkgerichte hulp te bieden in het ethisch begeleiden van (jeugd)sport. Gezien 

de ruime context van sportief ethisch thema’s spitst deze tool zich toe op items waar vooral de sportbegeleider 

zelf een grote invloed op kan hebben. De nadruk ligt op reflectie omtrent het eigen ethische handelen, het 

omgaan met conflicten en de interactie tussen de begeleider en de (jonge) sporter. De ontwikkelde tool bevat 

tips, tricks, oefeningen en handvaten op maat van jeugdsportbegeleiders. 

 

In de sessie hieromtrent stellen we de inhoud voor aan de hand van het beeld van ‘een boom in ontwikkeling’. 

Met dit beeld wordt duidelijk gemaakt dat ethisch handelen duurzame inspanning vraagt en het installeren van 

het zogenaamde ethisch klimaat een ontwikkelingsproces met zich meebrengt. Inspanningen gebeuren het 

meest efficiënt en effectief door aandacht op drie niveaus: het kwaliteits-, preventie- en reactiebeleid. 

In de toekomst is een grondige implementatie essentieel. Zo moet er gekeken worden in welke bachelor- en 

masteropleidingen, VTS cursussen dit geïntegreerd kan worden. Ook als aparte vorming kan dit bijvoorbeeld 

een plaats vinden binnen het VTS+ aanbod.  
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SPORT MET GRENZEN 2014 

Het evalueren, herwerken, didactisch uitwerken en verder implementeren van de sportversie van het Vlaggensysteem 

‘Sport, een spel met grenzen’, met bijzondere aandacht voor het ondersteunen en begeleiden van de sportsector, met 

inbegrip van training in de methodiek en vorming; 

 

1. COMMUNICATIE  

De communicatie omtrent de initiatieven voor ‘sport met grenzen’ werd via verschillende kanalen bestendigd. 

Naast de ICES kanalen die hieronder meer gedetailleerd worden weergegeven werd er ook communicatie 

gevoerd door diverse andere sportorganisaties (koepelsportorganisaties, federaties, sportdiensten, Dynamo 

Project, VTS+…)  

 

 ICES website 

Op de website is er een aparte pagina (www.sportmetgrenzen.be)voor ‘sport met grenzen’ 

initiatieven. Deze pagina telde 1228 unieke paginaweergaven in 2014. Na de herwerking van de 

instrumenten werd de webpagina voorzien van een vernieuwde inhoud en look (eind december 2014).  

 

 

 

 ICES facebookpagina 

Op de facebookpagina bereikt ICES 196 personen en/of organisaties. Diverse aspecten rond ‘sport met 

grenzen’ hier op gepromoot.  

 

 ICES nieuwsbrief 

In de driemaandelijkse nieuwsbrief worden aspecten rond ‘sport met grenzen’ opgenomen. 248 

ingeschreven personen ontvangen de nieuwsbrief.   

 

 Beurzen/sportevents/diverse contactmomenten met de sportsector 

o 22/02 EVS toelichting op AV petanquefederatie met bijzondere aandacht voor SMG 

o 19-20/03 ISB congres: ICES stand met promotie a.d.h.v. deurvangers SMG 

o 25/03 EVS toelichting sportdienst Leuven met bijzondere aandacht voor SMG 

o 28/03 SMG EVS toelichting op AV van Wevos @ Diksmuide   

o 29/04 GES dag: promotie filmpje SMG aangeboden, ICES stand aanbod pakketten  

o 30/09 Toelichting Ethiek op ‘de aftrap’ @ Merksem  

http://www.sportmetgrenzen.be/
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o 06/10 Toelichting Ethiek op ‘de aftrap’ @ Wilrijk 

o 07/10 Toelichting Ethiek op ‘de aftrap’ @ Deurne 

o 03/11 Toelichting ethiek op de sportdienst van Lebbeke 

o 13/12 ICES stand op de dag van de trainer  

 

 Artikels in tijdschrift  

o Artikel in het ISB tijdschrift (november 2014) 

o Artikel VSF tijdschrift (december 2014) 

 

 Deurhangers  

ICES ontwikkelde deurhangers om het thema opnieuw in de kijker te plaatsen. Deze had twee functies. 

Enerzijds diende de deurhanger als ‘originele’ flyer om op het ISB congres en andere 

vormingsmomenten uit te delen. Anderzijds konden sportorganisaties deze gratis bestellen om 

effectief in hun sportaccommodatie te gebruiken. Er werden 2052 deurhangers besteld door 37 

organisaties.  

 

      

2. VERSPREIDING  

De instrumenten (Vlaggensysteem en Beleidsinitiatieven) kunnen op verschillende manieren verkregen 

worden. In 2014 werd het pakket 105 keer besteld via de website en werden op 15 vormingsmomenten 

uitgedeeld aan de aanwezigen.  

 

3. EVALUATIE  

Er werd een vragenlijst opgesteld om ‘sport met grenzen’ te evalueren. Deze werd naar 516 personen 

verzonden. Het is een online vragenlijst waarbij het programma ‘limesurvey’ gehanteerd wordt. De vragenlijst 

peilt naar tevredenheid, duidelijkheid, en noden van het project, de vormingen en de instrumenten. Met de 

resultaten en conclusies van deze bevraging heeft ICES de instrumenten herwerkt.  

 

4. HERWERKING  

Er werden twee instrumenten voorzien van een herwerking.  

(1) ‘Sport, een spel met grenzen – Omgaan met lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag’ werd 

‘Sport met grenzen: Vlaggensysteem – Omgaan met lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend 

gedrag’.  

(2) ‘Lichamelijke en seksuele integriteit: handleiding voor sportclubs’ werd ‘Sport met grenzen: 

Beleidsinitiatieven – Aanpakken van lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag’. 
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Dit gebeurde op basis van:  

(1) twee bijeenkomsten van de werkgroep op 4 juni 2014 & 5 augustus 2014, en digitale 

feedbackmogelijkheden van de werkgroep (5 augustus 2014 & oktober 2014),  

(2) discussiepunten van op de gegeven vormingen 

(3) een focusgroep rond instrumenten & implementatie  

(4) cases die zich hebben voorgedaan (media, cases die aan ICES worden voorgelegd, cases van op de 

vormingen…)  

(5) updates van het ‘moedervlaggensysteem’ en bilaterale overlegmomenten met Sensoa  

(6) afstemming met Demos, Recreas, G-sport Vlaanderen  

(7) een focusgroep met Recreas omtrent de cases aangaande personen met een beperking 

(8) resultaten en conclusies van het onderzoek dat kaderde in de overheidsopdracht van Tine Vertommen 

omtrent fysiek, emotioneel en seksueel grensoverschrijdend gedrag (2014)  

(9) de evaluatie van het ‘sport met grenzen’ project van 2013 

(10) extra bronnen: informatie van CPSU (GB), NOC*NSF (Ndl), safe sport (USA) 

(11) juridisch advies omtrent schorsing en uitsluiting  

(12) Overlegmoment met Child Focus  

 

‘Het Vlaggensysteem’ werd door vormgeefster Emma Thyssen uitgevoerd en ‘De beleidsinitiatieven’ door 

Grace Hellinckx van de Vlaamse Sportfederatie. Beide instrumenten werden 1000 keer gedrukt en kregen een 

Nummer van de Koninklijke bibliotheek van België & NUR code.  

 

5. VORMING  

Voor de vormingen heeft ICES besloten om te werken met bestaande structuren in het sportlandschap die 

reeds kwalitatieve vormingen aanbieden. Zo werkt ICES samen met Dynamoproject, VTS+ en BVLO. Er werden 

21 vormingen gepland, waarvan er 16 zijn doorgegaan. Vijf vormingen zijn geannuleerd vanwege te weinig 

inschrijvingen. Samen met Pieter Hoof van Dynamoproject werden er acties genomen om in de toekomst toch 

voldoende inschrijvingen te bekomen.  

 

1. 20/02 SMG vorming voor Vlabus @ Brussel 

2. 28/02 Voormiddag SMG vorming voor vaste medewerkers Vlabus @ Gent 

3. 28/02 Namiddag SMG vorming voor vaste medewerkers Vlabus @ Gent 

4. 22/03 SMG vorming recreas @ Gent 

5. 26/03 Terugkomdag voor lesgevers SMG  

6. 01/04 SMG vorming Nelos @ Mechelen  

7. 28/04 SMG vorming op GES studiedag @ Antwerpen (afgelast) 

8. 18/09 SMG vorming voor Recreas @ Antwerpen  

9. 23/09 Vorming SMG voor Gymfedclubs @ Gent 
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10. 30/09 Vorming SMG voor Gymfedclubs @ Berchem 

11. 02/10 Vorming SMG voor Gymfedclubs @ Hasselt 

12. 07/10 Vorming SMG voor Gymfedclubs @ Haacht  

13. 09/10 Vorming SMG voor Gymfedclubs @ Brugge  

14. 13/10 SMG vorming via dynamo @ Gent (afgelast)  

15. 20/10 Vorming SMG via dynamo @ schoten (afgelast)  

16. 06/11 SMG vorming i.s.m. VTS+ @ Gent 

17. 12/11 Vorming SMG @ atheneum de Pinte (leerkrachten Lichamelijke Opvoeding)  

18. 14/11 SMG vorming op BVLO studiedag @ Brussel (afgelast)  

19. 15/11 SMG vorming via VTS+ @ Hasselt (afgelast)  

20. 18/11 SMG vorming via dynamo aangevraagd door zwemfed @ Sint-Niklaas  

21. 18/11 SMG vorming via VTS+ @ Antwerpen (afgelast)  

 

6. ONDERSTEUNING  

ICES bood in de periode van het project ondersteuning aan verschillende organisaties. Zowel organisaties die 

contact opnamen met vragen als organisaties waarvan er een case rond lichamelijk en seksueel 

grensoverschrijdend gedrag in de media kwam. ICES heeft ook bij verschillende cases nauwere opvolging 

gedaan met een aantal overlegmomenten.  

 

7. API OPLEIDING  

Voor de API opleiding werd vanuit het kabinet sport besloten om als sportsector zelf geen initiatieven te 

nemen of trekker te zijn in dit verhaal. De API staat in alle herwerkingen van het raamwerk van alle sectoren. 

Het is voor de sportsector opportuun om bij die initiatieven aan te sluiten. Bij overlegmomenten met Sensoa in 

functie van de herwerking van de SMG instrumenten, is de nood van de API benadrukt. Sensoa is ook vragende 

partij om vanuit de overheid kansen te krijgen om de opleiding vorm te geven.  
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OVERGANG ETHIEK WERKING  

Het begeleiden van de sportsector rond het beleidsthema ethisch verantwoord sporten tijdens de tweede helft van 2014. 

 

 

BROCHURE SOCIALE SPORTCLUB  

ICES werkt mee aan de opbouw van de brochure over ‘de sociale sportclub’. Hiervoor werd een eerste keer 

samengekomen op 25 november 2014. Dit initiatief wordt getrokken vanuit VSF en Bloso.  

 

DAG VAN DE TRAINER  

Op 13 december 2014 vond de 6e editie van de Dag van de Trainer plaats in en rond de Topsporthal 

Vlaanderen te Gent, gericht op alle trainers in Vlaanderen, zowel gediplomeerde als (nog) niet gediplomeerde 

trainers. ICES was erbij met een gloednieuwe infostand en een sessie! 

 

     

 

ICES trad voor het eerst naar buiten met een volledig nieuwe beursstand en kon meteen op veel belangstelling 

en bezoekers rekenen! Van bezoekende trainers wilden we graag eens weten waaraan hij/zij zoal denkt bij 

'ethiek in de sport'. Creatieve trainers werden beloond met een gratis Sport met grenzen Vlaggensysteem. 

 

In de sessie ‘Discriminatie in sport: herken en pak aan!’ lichtte Lore Vandevivere toe hoe je als trainer een rol 

kan spelen op vlak van diversiteit in je sportclub. Dit werd opgebouwd aan de hand initiatieven die een trainer 

kan nemen op vlak van kwaliteit, preventie en reactie. Zo is de basis van omgaan met diversiteit differentiatie: 

door je training goed op te bouwen zodat alle doelgroepen plezier beleven (kwaliteit). Daarnaast zijn goede 

afspraken en een laagdrempelig aanspreekpunt te zijn elementen waardoor je preventief aan discriminatie 

werkt. Vervolgens is reageren op elk ‘klein’ voorval cruciaal en moet je ernstige problemen samen met het 

bestuur ten gronde aanpakken (reactie). Naast tal van praktische voorbeelden om dit in praktijk waar te maken 

werd de theorie ook ingeoefend aan de hand van cases. Als laatste gaf An De Kock (Football+ Foundation) 

tekst en uitleg bij het Actieplan ‘holebi of hetero, maak er geen spel van'. 

 

DIVERSE WERKZAAMHEDEN  

o Overleg diversiteit met Bloso, Demos, G-sport (02/07/2014)  

o Afstemming Bloso KICS naar informatieverzameling en verspreiding. (Verschillende overlegmomenten)  

o Aanwezig op startdag KICS (14/10/2014) 

o Brainstorm Bloso-KICS (28/11/2014) 

http://www.maakergeenspelvan.be/
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o Aanwezig op 10 jaar Panathlon (04/10/2014) 

o Samenwerking met De rode antraciet. Aanwezig op de denktank (14/10/2014) en algemene vergadering 

(10/12/2014).  

o Ondersteuning sportorganisaties  

o Communicatie over diverse thema’s via verschillende kanalen (website, nieuwsbrief, Facebook pagina…) 

o Verschillende momenten voor afstemming erkenning ICES  

o Overleg rond ‘sportouders’ (24/10/2014) 

o Opbouw implementatiestrategie voor brochure ‘ethische criteria voor een sportief kwaliteitslabel’ 

o Opvolgen getekende panathloncharters  
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EUROPEES PROJECT: SAFEGUARDING YOUTH SPORT 

EU Preparatory Action in the Field of Sport  

Protecting physical and moral integrity in competitive youth sport:  

stimulating individual empowerment of young athletes and conducive ethical climate in sport organisations 

www.safeguardingyouthsport.eu 

 

 

ICES voert een EU gesubsidieerd project uit, tezamen met 10 project partners uit 8 EU landen. Het project heeft 

een looptijd van 18 maanden (1/1/2014 – 30/6/2015). De doelstelling is om jeugdtopsporters te vrijwaren van 

integriteitsschendingen, zowel fysieke als psychische, en dit door het formuleren van aanbevelingen om 

training- en competitieomstandigheden te optimaliseren. De project partners bestaan uit 2 Olympische 

comités (HR, NL), 5 universiteiten (BE, DK, GE, LT, RO), 1 internationale koepel (Panathlon International), 1 

Europese koepel (ENGSO Youth) en 1 expertisecentrum met betrekking tot kinderbescherming in sport (Child 

Protection in Sport Unit, UK). 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

 

http://www.safeguardingyouthsport.eu/
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3. WERKZAAMHEDEN 2014 

Het project ging officieel van start op 1 januari 2014. De project layout (logo, roll-up banners, 

conferentiemapjes, briefpapier…)  werd in samenwerking met lutgART Grafisch Ontwerp ontwikkeld. Voor de 

project website (www.safeguardingyouthsport.eu) werd in zee gegaan met Dynamic Webdesign 

(www.dynamicwebdesign.be).  

 

De kick-off meeting vond plaats van 4-6 maart 2014 te NH Hotel Gent, België. Op de agenda stond een 

uitgebreide kennismaking tussen de 11 deelnemende organisaties, het bespreken en verdelen van de 

projecttaken, opstellen van een project timing en het zoeken naar conceptuele consensus. Aller project 

partners werden op 5 maart welkom geheten op het Gentse stadhuis en uitgenodigd voor een receptie 

aangeboden door Mr. Resul Tapmaz, Gentse schepen van Sport.  

 

 

Schepen van sport Mr Resul Tapmaz heet het SYS project welkom in Gent! 

 

Groepsfoto SYS Kick-off meeting - maart 2014, Gent/België 

 

De tweede meeting vond plaats van 2-4 september 2014 te Westin Zagreb Hotel, Kroatië. De focus van deze 

meeting lag op het afbakenen van het domein aan de hand van een literatuurstudie omtrent 

integriteitsschendingen in topsport. Per land werd ter voorbereiding van de 2e meeting een status quo rapport 

opgesteld om de huidige topsportstructuren en initiatieven in kaart te brengen. Via een proces van peer-

reviewing in kleine groepjes leerden alle landen elkaars situatie, en werd constructieve feedback uitgewisseld 

om alle rapporten zo naar een hoger niveau te tillen. Voorst gaf bestuurslid Tine Vertommen er een 

http://www.safeguardingyouthsport.eu/
http://www.dynamicwebdesign.be/
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uiteenzetting over haar lopende onderzoek betreffende interpersoonlijk geweld in sport, met een speciale 

focus op het onderdeel topsport. Tot slot presenteerde de focusgroep-werkgroep haar voorlopige 

werkzaamheden en bevindingen aan het project consortium.  

 

 

Groepsfoto 2e SYS meeting - september 2014, Zagreb/Kroatië 
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ALGEMENE VERGADERING & BESTUUR 

 

Raad van bestuur  

 

1. Kristine De Martelaer (Voorzitter) 

2. Eric De Boever (Ondervoorzitter) 

3. Paul De Broe (Penningmeester) 

4. Patrick De Poorter (Secretaris) 

5. Annick Willem 

6. Jan Tolleneer 

7. Sophie Cools 

8. Tine Vertommen 

9. Vic De Donder  

 

Leden van de algemene vergadering  

 

1. Kristine De Martelaer (Vrije Universiteit Brussel, Bond Voor Lichamelijke Opvoeding, Panathlon) 

2. Eric De Boever (Bond Voor Lichamelijke Opvoeding, Panathlon) 

3. Vic De Donder (Panathlon) 

4. Paul De Broe (Panathlon)  

5. Annick Willem (Universiteit Gent)  

6. Jan Tolleneer (Katholieke Universiteit Leuven)  

7. Patrick De Poorter (Bond Voor Lichamelijke Opvoeding, Panathlon) 

8. Sophie Cools (Vlaamse Sport Federatie) 

9. Tine Vertommen (Universiteit Antwerpen) 

10. Lien Vanbelle (Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid)  

11. Ignaas Devisch (Universiteit Gent)  
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PERSONEEL 

 

1. Lore Vandevivere  

 

 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 (coördinator), project sport met grenzen en 

Europees project Safeguarding Youth sport.  

 

2. Arne Aerts  

 

 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 Europees 

project Safeguarding Youth sport (coördinator).    

 

3. Stagiair: Sarah Baetslé  

 

 Contact: Sarah.baetslé@ethicsandsport.be  

 

 Opleiding  

Student 2e master in lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen, optie 

sportmanagement, UGent  

 

Werkzaam binnen de stage rond het implementeren van de brochure ‘ethische criteria’ voor de periode van 

oktober 2014 – juni 2015. 

 

 

 

 

mailto:lore.vandevivere@ethicsandsport.be
mailto:arne.aerts@ethicsandsport.be
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OPMAAK DRIEJARIG BELEIDSPLAN  

 

Om erkend te worden als kenniscentrum voor praktijkontwikkeling en beleidsondersteuning heeft ICES een 

beleidsplan opgemaakt. Hiervoor heeft ICES intern en extern informatie ingewonnen. De Werkgroep voor het 

opmaken van het beleidsplan kwam 6 keer samen: 

 10 januari: bespreking aanpak, opstellen timing, mogelijkheden en knelpunten in kaart brengen 

 13 februari: concretiseren externe bevraging en strategisch overleg, missie en visie herwerken 

 22 april: bespreking interne en externe analyses, selectie van kernelementen uit de 

gegevensverzameling 

 19 juni: bespreking strategisch overleg, opstellen van beleidsuitdagingen en doelstellingen 

 11 juli: bespreking feedback strategische partners + draft beleidsplan 

 26 augustus: bespreking herwerkte structuur & financiële aspecten 

 

De missie en visie werd geoptimaliseerd. Deze werden ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur op 

20 maart 2014 en werd goedgekeurd. Er werd een historische profielschets van de organisatie opgemaakt, 

organiseerde de Werkgroep een interne en externe analyse. De interne analyse bevroeg de twee 

personeelsleden en alle leden van de Raad van Bestuur met betrekking tot de interne werking van ICES op 

verscheidene vlakken: bestuur, personeelsbeleid, financieel beheer. De externe analyse kreeg de vorm van een 

digitale bevraging waarin een brede waaier aan organisaties gevraagd werd hun huidige en toekomstige 

samenwerking met ICES te bespreken en evalueren en hun verwachten ten aanzien van een toekomstig 

kenniscentrum voor praktijkontwikkeling en beleidsondersteuning inzake ethisch sporten te formuleren 

Volgende organisaties ontvingen de bevraging: 4 universiteiten (KULeuven, UGent, VUB, UA, VSF, ISB, BLOSO-

VTS, Vlabus, VTS, SVS, Risicovechtsportplatform, de Fitness-sector, het BOIC, Panathlon, Departement CJSM, 

Sensoa, Kinderrechtencommissariaat, De Maakbare Mens, De Rode Antraciet, De Ambrassade, alle VTS-liaisons 

voor de hogescholen, 5 sportfederaties, 2 sportdiensten, 1 sportclub en een journalist. 

 

De resultaten van deze externe analyse vormden het uitgangspunt voor een Strategische Overleg. Dit vond 

plaats op 12 mei in het Huis van de Sport Gent onder leiding van Piet Meneve. Volgende strategische partners 

waren aanwezig: ISB, VSF, BLOSO-VTS, Departement CJSM, SVS, Vlabus, UGent/KULeuven. Dit komt overeen 

met alle decretaal vastgelegde partners van het strategische lerend netwerk inzake ethisch sporten, aangevuld 

met een vertegenwoordiger van het academische veld.  

 

Uit alle gegevens van de dataverzameling ventileerde de Werkgroep beleidsuitdagingen en beleidsopties 

waarop het centrum kan inzetten. Na een selectieronde werden deze vertaald in strategische en operationele 

doelstellingen. Hierbij werden de vijf decretale opdrachten steeds in het achterhoofd gehouden om op een 

actieve manier hieraan tegemoet te komen. De doelstellingen werden verder geconcretiseerd met initiatieven 

en een timing om de beleidsprioriteiten voor de komende periode in de verf te zetten.  

 

Het opgestelde beleidsplan werd voorgelegd ter feedback aan alle partner uit het strategische lerend netwerk 

en alle leden van de Raad van Bestuur. Na deze terugkoppeling uit het werkveld werd een finale versie van het 

beleidsplan voorgelegd aan de Raad van Bestuur op 28 augustus 2014 en vervolgens gefinaliseerd door de 

Werkgroep. 
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COMMUNICATIE 

1. WEBSITE  

De structuur van de website werd doorgelicht en aangepast aan de huidige werkzaamheden, onder meer als 

voorbereiding op de volledig nieuwe website tegen juli 2015. Zo kozen we er onder meer voor om de reeds 

ontwikkelde tools een meer centrale plaats te geven en beter te omkaderen met relevante informatie. Verder 

werden de pagina’s omtrent de overheidsopdracht geactualiseerd naar aanleiding van de afloop in juni 2014.  

 

 

 

2. FACEBOOK  

De ICES facebookpagina wordt frequent geactualiseerd. 

Hierop verschijnt zowel eigen informatie zoals artikels, 

vormingen, foto’s van activiteiten, nieuwtjes, maar ook 

externe informatie zoals relevante krantenartikels of links 

van andere organisaties. 

ICES heeft momenteel 192 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. NIEUWSBRIEF  

Er verschijnt vier keer per jaar een ICES nieuwsbrief. Hiervoor zijn 248 personen ingetekend. Dit houdt een 

stijging van in van +/- 50 personen, mede dankzij een succesvolle actie tijdens de 6e Dag van de Trainer 

(december 2015). 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.  
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In 2014 werd overgeschakeld op een nieuw systeem voor het versturen van de nieuwsbrief: MailChimp. Dit 

werkt gebruiksvriendelijker en maakt het ons mogelijk om met een kleinere tijdsinvestering toch een even 

aantrekkelijk nieuwsbrief op te maken. In 2014 kwam er in maart, juni, september en december een 

nieuwsbrief uit.  

 

 

Voorbeeld nieuwsbrief via MailChimp 

 

4. TWITTER 

In 2014 begeeft ICES zich voor het eerst op Twitter: https://twitter.com/icesvzw. Vooral tijdens aanwezigheid 

op congressen, workshops, studiedagen… is Twitter het medium bij uitstek om contact te zoeken met andere 

aanwezige organisaties. Voorts gebruiken we Twitter als complementair medium naast facebook, om tools en 

events aan te kondigen. Door het volgen van 74 andere organisaties, betekent Twitter ook in de andere richting 

een stroom aan informatie, vooral op vlak van good practices. In 2014 werden 90 tweets de wereld ingestuurd 

en hebben we 104 volgers. 

 

5. NIEUWE BEURSSTAND 

Aangezien ICES jaarlijks een aantal momenten naar buiten komt (ISB congres, dag van de trainer, SVS 

apotheose…), heeft ICES in 2014 geïnvesteerd in een professionele beursstand. ICES heeft gekozen voor een 

soort frame waar doeken aan gehecht worden via rekkers. Het grote middendeel is opgemaakt met algemene 

ICES informatie en een neutrale ‘ethiek’ afbeelding. De vier kleine doeken zijn bedoeld om verschillende 

projecten in de kijker te plaatsen. Deze kunnen bij nieuwe projecten makkelijk bijgemaakt en vervangen 

worden. Bovendien kan het frame op verschillende manieren opgezet worden, waardoor het binnen elke 

opgelegde afmeting van een beursstand kan passen. Zo is er nagedacht om zo efficiënt en duurzaam mogelijk 

te investeren.  

https://twitter.com/icesvzw
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Hoog bezoek aan onze stand: Philippe Paquay, Sonia Vanden Broeck en Hans Ponnet! 
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VERGADERINGEN ICES VZW 

 

1. Raad van bestuur  

 20 maart 2014 

 12 juni 2014 

 28 augustus 2014 

 27 november 2014 

 

2. Algemene vergadering  

 30 maart 2014 

 

 

 


