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INLEIDING 
 

 

Ethiek in de sport blijft actueel. Ook in 2015 kwamen in de media tal van positieven en negatieve 

gebeurtenissen in en rond het sportveld. Denk maar aan het ‘lul van de week incident’ of de uitspraak ‘alle 

boeren zijn homo’s’. Werk maken van een positief, veilig en ethisch sportklimaat blijft nodig.  

 

2015 was voor ICES het eerste jaar als erkend kenniscentrum voor beleidsondersteuning en 

praktijkontwikkeling. We hebben intens gewerkt aan de doelstellingen die opgegeven waren in het 

jaaractieplan van 2015. Zo werd een nieuwe website boordevol inhoud opgemaakt, hebben we volop op 

het thema ‘ethisch begeleiden’ ingezet, werden de werkzaamheden rond ‘sport met grenzen’ 

gecontinueerd, werden ethische criteria voor een kwaliteitslabel of subsidiereglement gepromoot en 

werd er intensief samengewerkt met het strategisch lerend netwerk ethiek. Het Europees project 

‘Safeguarding Youth Sport’ werd met succes verdergezet en met een groot congres afgesloten.  

 

Het EERSTE DEEL bevat het verslag van de inhoudelijke en thematische inspanningen die in 2015 

geleverd zijn. 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 2016!  

 

 

Prof. Dr. Kristine De Martelaer 

Voorzitter ICES vzw 
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DEEL 1 
NIEUWE WEBSITE MET THEMA’S EN AANPAK 

De website werd in een modern kleedje gestoken met een brede waaier aan functionaliteiten. De inhoud 

werd herwerkt en uitgebreid met 16 volwaardige thema’s en een inhoudelijk onderbouwde aanpak.  

 

EUROPEES PROJECT: SAFEGUARDING YOUTH SPORT 
Een project waar de bescherming van de psychische en morele integriteit van jonge topsporters in kaart 

werd gebracht. De rol van de weerbaarheid van sporters en de impact van een ethisch sportklimaat 

werden hierin uitgewerkt. 

 

ETHISCHE CRITERIA 
Een inhoudelijke uitwerking van ethische criteria die sportdiensten en sportfederaties kunnen 

toevoegen aan hun subsidiereglement of kwaliteitslabel om zo clubs te motiveren om aan ethische 

aspecten te werken. 

 

STRATEGISCH LEREND NETWERK ETHIEK 
Opdat de sportsector gezamenlijk aan ethiek kan werken is een netwerk opgestart waar de 

georganiseerde sport samenwerkt aan ethische thema’s. 

 

JAARTHEMA 2015 ETHISCH BEGELEIDEN CAMPAGNE: ‘IS KIEZEN VERLIEZEN?’ 
Een campagne om het ethisch verantwoord begeleiden te stimuleren. Verschillende ethische thema’s 

werden uitgewerkt en via een cartoon als dilemma aangeboden. 

 

JAARTHEMA 2016: PESTEN CAMPAGNE TIME OUT TEGEN PESTEN 
Een campagne waar de sportsector massaal werk wil maken van een pestvrije sportomgeving. Er wordt 

intensief werk gemaakt van de drie beleidsniveaus: kwaliteit, preventie en reactie. 

 

SPORT MET GRENZEN 
Het implementeren van de herwerkte instrumenten en het warm houden van het thema lichamelijke en 

seksuele integriteit in de sport. 

 

DIVERSE WERKZAAMHEDEN 
ICES is vertegenwoordigd in veel werkgroepen en heeft met verschillende organisaties 

samenwerkingen.  
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NIEUWE WEBSITE MET THEMA’S EN AANPAK 
De website werd in een modern kleedje gestoken met een brede waaier aan functionaliteiten. De inhoud 

werd herwerkt en uitgebreid met 16 volwaardige thema’s en een inhoudelijk onderbouwde aanpak.  

 

NIEUWE FUNCTIONALITEITEN  

Om de sportsector nog beter te informeren en te ondersteunen omtrent ethisch sporten, lanceerde ICES 

een gloednieuwe website. De website heeft een moderne look en biedt ook veel functionaliteiten. Zo is 

er een webshop toegevoegd, kan elke vorming of nieuwsitem gelinkt worden aan een thema, is er de 

mogelijkheid tot het integreren van formulieren, werd een efficiënte zoekfunctie geïntegreerd, heeft 

elke ICES tool een volwaardige pagina gekregen…   

 

 

Homepage ICES website  

THEMA’S  

Er werden 16 thema’s inhoudelijk uitgewerkt. Per thema voorziet de website een korte inhoudelijke 

samenvatting, goede praktijken, instrumenten en extra relevante bronnen.  

 Armoede 

 Eetproblemen 

 Fair Play 

 Fysiek en psychisch geweld 

 G-sport 

 Gedetineerden 

 Gendergelijkheid 

 Holebi’s 

 Interculturaliteit 

 Officials 

 Ouders 

 Pesten 

 Rechten van het kind 

 Respect en solidariteit 

 Seksueel grensoverschrijdend gedrag 

 Topsport 
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AANPAK  

Er werd een ethisch management aanpak uitgewerkt in 8 stappen op weg naar een ethisch sportklimaat. 

Hiervoor heeft ICES zich gebaseerd op de ethisch managementbrochure (UGent-ICES), de aanpak van 

verschillende voorbeeldlanden en de bedenkingen van de werkgroep die hiervoor tweemaal 

samenkwam. Sportorganisaties hebben de belangrijke en uitdagende taak om een ethisch sportklimaat 

te creëren en te behouden voor hun leden. Het 8-stappenplan helpt hen om structureel aan de slag te 

gaan. Per stap is er een bondige omschrijving, inspirerende voorbeelden en praktische werkdocumenten. 

 

 

Het stappenplan naar een ethisch sportklimaat 

 

LANCERING  

De website werd op 15/10 gelanceerd op het innovatiecongres te Brugge. Verschillende partners van 

ICES hebben naar hun achterban gecommuniceerd over de nieuwe website. Er werd bovendien een 

wedstrijd gekoppeld aan de lancering, waar 10 gelukkigen na het invullen van een vragenlijst een bon 

gewonnen hebben.  Ondertussen bezochten 3095 unieke personen de website, waarvan 36,3% 

terugkerende bezoeker zijn. De meest bezochte thema’s zijn fair play, armoede, topsport, fysiek en 

psychisch geweld, pesten en officials. De werk- en informatiedocumenten gekoppeld aan de aanpak 

werden slechts door 23 personen gedownload.  

 

 

Beeld van de lancering van de website 
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EUROPEES PROJECT: SAFEGUARDING YOUTH SPORT 
Een project waar de bescherming van de psychische en morele integriteit van jonge topsporters in kaart 

werd gebracht. De rol van de weerbaarheid van sporters en de impact van een ethisch sportklimaat 

werden hierin uitgewerkt.  

 

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 voerde een EU gesubsidieerd project uit, tezamen met 10 project partners uit 8 EU landen. Het 

project had een looptijd van 18 maanden (1/1/2014 – 30/6/2015). De doelstelling was om 

jeugdtopsporters te vrijwaren van integriteitsschendingen, zowel fysieke als psychische, en dit door het 

formuleren van aanbevelingen om training- en competitieomstandigheden te optimaliseren. De 

projectgroep bestond 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). 

 

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 was dat 

een dubbele focus op deze twee aspecten (A & B) een veiliger sportomgeving zal bewerkstelligen voor de 

jonge topsporter. 

 

 

 

http://www.safeguardingyouthsport.eu/
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DOELSTELLING 

Het doel van dit project was tweeledig. Enerzijds werd 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 werd op zoek gegaan naar 

bestaande good practices met betrekking tot deze thema’s, en werd de vertaalbaarheid van deze 

initiatieven naar een Europese context nagegaan. 

 

De output van het project bestond uit 4 interne meetings, 1 slotconferentie, een omstandig rapport voor 

de Europese Commissie, een laagdrempelige brochure voor de topsportwereld, en een projectwebsite 

met alle samenvattende informatie.  

 

WERKZAAMHEDEN 2015 

De derde meeting vond plaats van 13-15 januari 2015 te NH City Hotel Keulen, Duitsland. 19 

deelnemers uit 8 Europese landen namen deel. De focus van deze bijeenkomst lag op het voorstellen en 

bespreken van bestaande goede praktijken omtrent integriteitsbescherming en ethisch klimaat in 

(top)sport. De projectgroep selecteerde 15 goede praktijken in Europa die in detail besproken werden 

via een factsheet waarin de context, sterke/zwakke punten en inhoud aan bod kwam. 12 praktijken 

werden in Keulen gepresenteerd en uitvoerig bediscuteerd, en dit op basis van drie thema’s: coaches, 

beleid en atleten. Per praktijk werd de vertaalbaarheid ervan in een Europese context nagegaan. Per 

thema werd op basis van de gepresenteerde praktijken ook reeds een voorlopige versie van 

aanbevelingen gesuggereerd door de groep. Dit resulteerde in een longlist van aanbevelingen.  

 

 

Groepsfoto SYS 3e meeting - januari 2014, Keulen/België 

 

De vierde interne meeting vond plaats van 11-12 mei 2015 te NH Hotel Atlanta Brussel, België. 22 

deelnemers uit 8 Europese landen namen deel. De onderwerpen op de overlegtafel waren: het 

toewerken naar een shortlist van aanbevelingen, de inhoud en structuur van de brochure bespreken, en 

de slotconferentie voorbereiden. De finale set aanbevelingen werd gericht op 5 doelgroepen: 

beleidsmakers, trainers, atleten, wedstrijdorganisatoren en aanbieders van educatieve programma’s. De 

inhoud en structuur van de laagdrempelige brochure voor de topsportwereld werd besproken. De groep 
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besloot tot een ‘safeguarding pyramid’ om de theoretische inzichten uit het project te vertalen naar een 

visueel aantrekkelijk model en dit als basis te gebruiken in de brochure (zie later).  

 

De slotconferentie vond plaats op 13 mei 2015 te NH Hotel Atlanta Brussel, België. Een 80-tal 

deelnemers uit 12 Europese landen tekenden present, zoals vertegenwoordigers van de Europese 

Commissie, het Europese parlement, nationale Olympische Comités, (inter)nationale sportfederaties, 

nationale topsportbeleidsmakers, onderzoekers, sportpsychologen en topcoaches.  

Het geheel werd gemodereerd door Lieven Van Gils en de dag begon met een vraaggesprek met Gella 

Vandecaveye over haar ervaring als topsporter met het thema, en meer in het bijzonder met haar 

voorbije eetprobleem.  

 

 

 

Moderator Lieven Van Gils in gesprek met Gella Vandecaveye 

 

De openingsspeeches werden gegeven door Kristine De Martelaer (voorzitster ICES), Antonio Silva 

Mendes (Directeur, DG Education and Culture, Europese Commissie), en Arne Aerts (SYS 

projectcoördinator). Vervolgens gaven Anne Tiivas (Directeur, Child Protection in Sport Unit, UK) en 

Kristine De Martelaer (voorzitter ICES en professor VUB) toelichting bij respectievelijk 

integriteitsschendingen in (top)sport, en de ‘safeguarding pyramid’ en de opgestelde aanbevelingen door 

de projectgroep.  
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ICES-voorzitter Kristine De Martelaer geeft haar presentatie 

 

Daarna konden de participanten kiezen uit twee parallelsessies waar 12 goede praktijken werden 

gepresenteerd in kort en krachtige Pecha-Kucha stijl, volgend door een Q&A-sessie. Eén sessie bundelde 

praktijken gericht op het organisatorische niveau, de andere op het gedragsniveau. De dag sloot af met 

een levendig paneldebat waarin vooruitgeblikt werd op toekomstige aanpakken met betrekking to 

integriteitsschendingen in de topsport. De panelleden waren: 

 

 Em. Prof. Celia Brackenridge OBE - Brunel University London - United Kingdom; 

 Ms Emma McClarkin – Europees parlementslid - United Kingdom; 

 Prof. dr. Paul Rowe – departementshoofd Topsport Bloso- Belgium; 

 Mr Bruno Vanobbergen - Kinderrechtencommissaris - Belgium; 

 Prof. dr. Paul Wylleman – sportpsycholoog Vrije Universiteit Brussel - Belgium; 

 Mr Jeff Reymond – secretaris-generaal  EU Elite Athletes - France; 

 Mr. Gerben Wiersma – nationale bondscoach vrouwelijke gymnasten - The Netherlands. 

 

 

Afsluitende paneldebat slotconferentie SYS 
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De brochure werd een mix van: een conceptuele afbakening van het probleem, een overzicht van de 

huidige werkzaamheden in 8 Europese landen, een voorstel van aanpak gebaseerd op de ‘safeguarding 

pyramid’, en een overzicht van 12 geselecteerde goede praktijken. Het geheel werd opgesmukt met rake 

quotes van mensen die elk een doelgroep vertolken (bv. Gella Vandecaveye als ex-atleet).  

 

De brochure werd gedrukt in 4000 exemplaren, 2000 exemplaren werden verdeeld door de 

partnerorganisaties in eigen land. ICES verdeelde +/- 2000 exemplaren onder Europese 

sportorganisaties, zoals alle Europese nationale Olympische Comités, alle Europese sportfederaties, 

Europese trainer- en atletenkoepels, topsportscholen in deelnemende projectlanden …  

 

Het project liep juni 2015 ten einde. In de loop van de maand juli werd het inhoudelijke en financiële 

verslag afgerond en ingediend bij de Europese Commissie. Een goedkeuring van dit rapport volgende in 

oktober 2015 met aansluitend uitbetaling van de resterende projectsubsidie.  
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ETHISCHE CRITERIA  
Een inhoudelijke uitwerking van ethische criteria die sportdiensten en sportfederaties kunnen 

toevoegen aan hun subsidiereglement of kwaliteitslabel om zo clubs te motiveren om aan ethische 

aspecten te werken. 

 

PROBLEMATIEK EN ACHTERGROND 

Sportfederaties en sportdiensten hebben een unieke positie in het sportlandschap om sportclubs positief 

te stimuleren tot een gezonde sportbeoefening en het nastreven van een ethisch sportklimaat. 

Intrinsieke motivatie vinden om aan ethisch sporten te werken is voor heel wat sportclubs moeilijk. Het 

is belangrijk om hen te stimuleren tot het nemen van concrete acties en hen hiervoor ook blijvend te 

belonen, zodat een positieve clubcultuur deel gaat uitmaken van de dagelijkse clubpraktijk. Een 

kwaliteitslabel of subsidiereglement zijn daarvoor uitstekende instrumenten. 

 

UITWERKING HANDLEIDING 

Om sportfederaties en sportdiensten hierin te begeleiden werkten ICES en KU Leuven samen aan de 

ontwikkeling van de handleiding ‘Ethische criteria voor een sportief kwaliteitslabel’. De bevindingen van 

een enquête gericht naar federaties, aangevuld met inzichten van een literatuuronderzoek werden 

gebundeld tot een praktisch werkbare handleiding (2014).  

 

IMPLEMENTATIE HANDLEIDING  

In 2015 werd door UGent-stagiaire Sarah Baetslé een implementatiestrategie ontwikkeld voor deze 

handleiding. Dit omvatte enerzijds een communicatiestrategie en anderzijds een aanbod van 

kwalitatieve en individuele ondersteuning door ICES. 

 

 

Cover handleiding Ethische Criteria 

 

De communicatiestrategie bestond eruit om zoveel mogelijk federaties en sportdiensten via enerzijds 

de eigen ICES-kanalen (website, nieuwsbrief, Facebook, Twitter en een brief van ICES naar alle 

sportfederaties, -diensten en schepenen van sport), en anderzijds via hun respectievelijke 

koepelstructuur, VSF en ISB, in contact te brengen en te informeren over de handleiding, en hen te 

motiveren om de tool te integreren in hun werking. Sportfederaties werden geïnformeerd via onder 

meer een toelichting op de Algemene Vergadering van VSF – waar de brochure gratis werd rondgedeeld 

- en via een artikel in VSF-magazine. Sportdiensten werden op het ISB-congres geïnformeerd via de 

ICES-stand waar de brochure gratis werd uitgedeeld, via een vorming in het ISB-congresprogramma in 
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samenwerking met sportdienst Antwerpen die als good practice de sessie inhoud gaf, en een artikel in de 

nieuwsbrief ISB-zine. 

 

Het ondersteuningsaanbod bij de handleiding bestond uit individuele begeleiding voor sportdiensten en 

federaties met interesse om hun subsidiereglement of kwaliteitslabel uit te breiden of aan te passen op 

vlak van ethische criteria, hierbij rekening houdend met de eigenheid van een sportfederatie of 

sportdienst en met de specifieke accenten die zij willen leggen. Zo wordt het kwaliteitslabel of 

subsidiereglement nog meer een win-win situatie tussen hen en hun clubs. Ter voorbereiding hiervan 

werden 22 bestaande kwaliteitslabels van sportfederaties ‘gescreend’. Het individuele 

ondersteuningsaanbod werd uitgebreid gecommuniceerd naar federaties en sportdiensten via een 

directe mailing en via de Algemene Vergadering VSF en het ISB-congres. Uiteindelijk werden 1 

federaties en 3 gemeenten intensief begeleid omtrent ethische criteria, zij het per mail of via het geven 

van een sessie ter plaatse.  

 

Om de handleiding een vaste plaats in het ICES-aanbod te geven, werd op de vernieuwde website een 

aparte tool-pagina aangemaakt. Naast omkadering over het ontstaan en nut van de brochure, vinden 

bezoekers er 5 inspirerende voorbeelden van federaties en sportdiensten, een gratis download van de 

brochure in PDF, en een gratis bestelmogelijkheid om de brochure per post te ontvangen. Ook het 

individuele ondersteuningsaanbod wordt gecontinueerd en kan blijvend aangevraagd worden via deze 

tool-pagina.  

http://www.ethicsandsport.com/ethische_criteria  

 

 

Toolpagina Ethische Criteria  

 

 

http://www.ethicsandsport.com/ethische_criteria
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STRATEGISCH LEREND NETWERK ETHIEK 
Opdat de sportsector gezamenlijk aan ethiek kan werken is een netwerk opgestart waar de 

georganiseerde sport samenwerkt aan ethische thema’s.  

 

OMKADERING  

Vlaanderen zet in op een ethisch sportklimaat, waarbij ethische principes bewuster in het beleid, de 

doelstellingen en de werking van de sportsector worden opgenomen, en de positieve waarden van de 

sport worden uitgedragen. Het ondersteunen van kennisdeling, de uitwisseling van goede praktijken en 

de ontwikkeling van expertise en instrumenten zijn hierbij cruciaal. 

 

SAMENSTELLING  

Daarom brengt Vlaams minister van Sport Philippe Muyters de sportsector samen in een strategisch 

lerend netwerk om rond ‘ethiek in de sport’ samen te werken, kennis en goede praktijken uit te wisselen, 

dossiers af te stemmen, en stappen vooruit te zetten met de neuzen in dezelfde richting. In 2015 heeft 

het netwerk naast de opstartvergadering nog twee maal vergaderd met vertegenwoordigers van het 

kabinet van minister Muyters, Departement Sport, Bloso, Vlaamse Trainersschool, VSF, ISB, Vlabus, SVS 

en ICES. Ook het Kinderrechtencommissariaat wordt bij het lerend netwerk betrokken. In dit verhaal 

neemt ICES een actieve rol op om de actoren rond tafel te informeren, stimuleren en ondersteunen in 

functie van een ethische sportsector.  

 

AANPAK  

Het lerend netwerk heeft beslist om per jaar een bepaalde inhoudelijke focus te leggen. Op die manier 

kan er naar de sector toe een duidelijke gezamenlijke boodschap gebracht worden en de expertise 

gedeeld worden. Het jaarthema 2015 ging over ethisch begeleiden, ethisch handelen en ethische 

dilemma’s waarmee de doelgroep trainers, coaches en sportbegeleiders geconfronteerd wordt. Een 

voorbeeld van een project is de samenwerking tussen VTS en ICES met de campagne ‘Is kiezen 

verliezen?’. In 2016 wordt het accent gelegd op het creëren van een pestvrije sportomgeving.  

 

 

Groepsfoto opstartoverleg lerend netwerk  

https://cjsm.be/gezondsporten/themas/ethisch-sporten/kiezen-verliezen
https://cjsm.be/gezondsporten/themas/ethisch-sporten/kiezen-verliezen
https://cjsm.be/gezondsporten/sites/gezondsporten/files/public/images/lerend_netwerk.jpg
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JAARTHEMA 2015 ETHISCH BEGELEIDEN  

CAMPAGNE: ‘IS KIEZEN VERLIEZEN?’ 
Een campagne om het ethisch verantwoord begeleiden te stimuleren. Verschillende ethische thema’s 

werden uitgewerkt en via een cartoon als dilemma aangeboden.  

 

PROBLEMATIEK  

Trainers maken heel wat keuzes tijdens trainingssessies, wedstrijden en contacten met jeugdsporters en 

hun ouders. Sommige keuzes liggen voor de hand en worden door anderen niet in twijfel getrokken. 

Maar er zijn ook situaties waarin een trainer voor een ethisch dilemma wordt geplaatst en de keuze 

minder vanzelfsprekend is.  Druk van het bestuur, ouders, medetrainers, spelregels, tradities, 

competitiereglementen, gangbare opvattingen, enz. beïnvloeden permanent die keuze (meer info: 

onderzoek VUB naar ethische dilemma’s bij sportbegeleiders). Te vaak wordt hierdoor de ethische keuze 

waarin de integriteit van de sporter of een groep sporters voorop staat, als een moeilijke weg 

ervaren.  Trainers die hier steeds weer bewust voor kiezen zullen ervaren dat hun sporters niet enkel 

winnen aan sporttechnische vaardigheden maar ook aan sociale vaardigheden, aan motivatie, aan 

spelplezier, aan inzet en zoveel meer. 

 

AANPAK   

De Vlaamse Trainersschool en ICES werkten samen en hielpen trainers om bij dilemma’s te kiezen voor 

de meest ethische oplossing waarbij sporters op lange termijn winnen.  De campagne liep van maart 

2015 tot en met december 2015. Elke maand werd aan de hand van een cartoon een voor een trainer 

herkenbaar, ethisch dilemma geschetst. Er werd gewerkt met een in beeld gebrachte probleemsituatie 

en mogelijke oplossingen en tips. Hiervoor werd inspiratie gehaald uit bestaande initiatieven, ideeën uit 

verschillende sporttakken, onderzoeksgegevens uit studies, enz.  die vertaald werden naar de 

sportpraktijk van veel trainers. 

COMMUNICATIE  

Elke maand werd naar de trainers uit de database van VTS een nieuwsbrief gestuurd met de cartoon en 

een link naar de begeleidende tekst en de websitepagina van de campagne. Op de communicatiekanalen 

van ICES en van de partners van het lerend netwerk werd dit item maandelijks opgenomen en verspreid 

via de sociale media. De campagne verscheen ook in de media (kranten en radio). 

CONTINUERING VAN DE CAMPAGNE  

Om de veelheid aan relevante inhoud op lange termijn bij de trainers te krijgen, wordt nagegaan hoe dit 

een vaste plaats kan krijgen binnen de initiatieven vanuit de VTS. Zo komt er een overkoepelende bundel 

die de rode draad en kernprincipes oplijst, zullen onderdelen geïntegreerd worden in cursussen en komt 

er op het clipboard die gediplomeerde trainers meekrijgen een prominente verwijzing naar de campagne 

en de achterliggende inhoud. Verder zou ondersteuning naar docenten rond deze thematiek moeten 

overgebracht worden, zodat zij het op hun beurt kunnen meegeven aan (toekomstige) trainers.  

 

http://www.ethicsandsport.com/is_kiezen_verliezen   

  

http://www.ethicsandsport.com/is_kiezen_verliezen
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JAARTHEMA 2016: PESTEN  

CAMPAGNE TIME OUT TEGEN PESTEN  
Een campagne waar de sportsector massaal werk wil maken van een pestvrije sportomgeving. Er wordt 

intensief werk gemaakt van de drie beleidsniveaus: kwaliteit, preventie en reactie.  

 

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 

OPSTART VAN DE CAMPAGNE IN 2015 

Het jaarthema van 2016 werd voor een deel in 2015 voorbereid. Naast de keuze van het thema en de 

krijtlijnen vanuit het strategisch lerend netwerk ethiek, werd de campagne meer in detail vormgegeven 

binnen drie werkgroepen. Binnen de werkgroep beleid, begeleiding en communicatie zetelden actoren 

vanuit de organisaties van het lerend netwerk. Dit zorgde voor een goede inhoudelijke afstemming met 

de koppeling naar de implementatie van de campagne. Verder werd ook een samenwerking opgemaakt 

met Tumult, die vanuit het jeugdwerk expertise rond het thema heeft opgebouwd.  

 

GEPLANDE INITIATIEVEN 2016  

De Time Out tegen Pesten campagne moet de sportsector informeren, stimuleren en ondersteunen om 

actief aan een pestvrije omgeving te werken. De start van de campagne is gepland tijdens ‘de Vlaamse 

week tegen pesten 2016’. We willen een jaar lang het thema in de kijker plaatsen aan de hand van 

verschillende acties. We eindigen het jaarthema tijdens ‘de Vlaamse week tegen pesten 2017’. 

 

www.topindesport.be  

   

http://www.topindesport.be/
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SPORT MET GRENZEN 
Het implementeren van de herwerkte instrumenten en het warm houden 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). Ook in 

2015 lagen de werkzaamheden hierrond niet stil.  

 

IMPLEMENTATIE HERWERKTE TOOLS  

In 2014 werden de twee Sport Met Grenzen tools, beleidsinitiatieven en vlaggensysteem, inhoudelijk 

herwerkt en voor een tweede maal gedrukt. In 2015 heeft ICES de communicatie rond deze herwerkte 

tools opgemaakt en de sector terug warm gemaakt voor het belang van het thema. Zo werd de inhoud op 

de website aantrekkelijker opgebouwd, bleef het filmpje prominent zichtbaar en hebben we een 

heleboel aspecten aangeboden zodat een club de zaken hapklaar kan overnemen.  

 

      

Cover herwerkte sport met grenzen tools 

 

Ook de vorming werd aangepast aan de herwerkte inhoudelijke aspecten. Bovendien werd nagegaan hoe 

de vorming aantrekkelijker en interactiever kan gebracht worden. De vorming heeft een vaste plaats 

gekregen binnen het Dynamoproject-aanbod en de vormingen via VTS+. Er werden in 2015 zeven Sport 

Met Grenzen vormingen gepland, waarvan er 5 zijn doorgegaan.  

 

 

http://www.sportmetgrenzen.be/
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Voorbeeld van enkele uitgewerkte communicatiedragers 

 

SMG IN NOODPROCEDURES VOOR ZWEMBADEN  

Volgens Vlarem moet elk zwembad beschikken over geschreven procedures waarin de werking onder 

normale en onder noodomstandigheden beschreven worden. Deze moeten jaarlijks geëvalueerd en tijdig 

bijgewerkt worden. Bovendien moet elk personeelslid er een kopie van hebben en de inhoud kennen, en 

moeten de procedures ter inzage van de toezichthouder gehouden worden. Dit is voor veel zwembaden 

geen gemakkelijke opdracht. ISB ontwikkelde hiervoor een uitgave om sportdiensten te ondersteunen. 

Naast een algemene aanpak worden in de uitgave zeven type incidenten dieper uitgewerkt. Zo schreef 

ICES hoofdstuk 7 van deel twee ‘Noodprocedure lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag’. 

 

 

Cover uitgave ‘noodprocedures in zwembaden’ 

 

CASES EN NOOD AAN JURIDISCHE DUIDELIJKHEID  

Ondanks het feit dat ICES zich duidelijk niet als meldpunt profileert, komen er toch op regelmatige basis 

cases binnen. ICES probeert hierin zo goed als mogelijk advies te geven. Zo wordt onder meer 

consequent doorverwezen naar 1712, de hulplijn van de Vlaamse overheid tegen elke vorm van geweld. 

Uit deze vragen blijkt er een grote nood aan juridisch advies. Clubs, federaties en sportdiensten weten 

niet welke stappen ze kunnen, mogen en soms moeten nemen. Dit is een groot hiaat in deze 

problematiek.  

 

EUROPEES PROJECT VOICE 

Het sportprogramma van Erasmus+ financiert elk jaar enkele studies rond specifieke sportthema’s in de 

gehele EU. Yellow Window uit Antwerpen is eind vorig jaar geselecteerd om zo’n studie uit te voeren 

naar ‘gendergerelateerd geweld in de sportsector’. Momenteel zijn er geen geharmoniseerde 

overzichten of cijfers beschikbaar over de situatie hiervan in de 28 EU-lidstaten. Dit onderzoek is een 

eerste poging om tot een betere definitie en bepaling van de omvang te komen van gendergerelateerd 
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geweld in professionele en basissporten in de EU, alsook een evaluatie van goede praktijken te maken en 

hierover aanbevelingen te doen ten aan de Europese Commissie. 

In elk van de 28 EU-lidstaten is een onderzoeker gelokaliseerd die het nationaal dataonderzoek zal 

verrichten. In het kernteam van de studie is vanuit Vlaanderen ook Tine Vertommen opgenomen, 

onderzoeker geweld in de sport en bestuurslid van ICES. ICES zal hieraan actief bijdragen in 2016. 
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DIVERSE WERKZAAMHEDEN 
 

KENNIS- EN INFORMATIECENTRUM SPORT (KICS) 

Op 5 maart 2015 werd een samenwerkingsovereenkomst aangegaan tussen ICES en het Kennis- en 

Informatiecentrum Sport (KICS) van Sport Vlaanderen. Ze legt een goede en structurele samenwerking 

vast op vlak van kennisopbouw en -uitwisseling rond ‘ethiek in de sport’ tussen de twee organisaties. 

Bijkomend maakt ICES voor de inhoudelijke werking van KICS deel uit van de kenniskring van Sport 

Vlaanderen. Deze kenniskring fungeert als permanent overlegorgaan en komt in regel 2 keer per jaar 

samen. Het orgaan realiseert zo een structurele samenwerking voor kennisuitwisseling tussen Sport 

Vlaanderen en allerlei actoren uit de sportsector en de academische wereld. Als kennispartner levert 

ICES een actieve inhoudelijke bijdrage aan de verschillende fora, werkgroepen, studiedagen, enz. die 

door KICS worden georganiseerd en relevant zijn voor het beleidsdomein ethiek in de sport.  

De samenwerking legt ook vast dat ICES de enige partner is die mee instaat voor het beheer van de 

thema-pagina ‘ethiek’ op de digitale bibliotheek van KICS - www.bloso-KICS.be. ICES voegt zelf eigen 

documenten toe, en suggereert aan KICS aanvullend relevante documenten van externe auteurs en 

organisaties. De documenten die ICES zelf toevoegt zijn eerder van beleidsmatige en overkoepelende 

aard, aanvullend op de documentatie die via de thema-pagina’s op de eigen ICES-website wordt 

aangeboden.  

 

BROCHURE OPEN SPORTCLUB 

Heel wat mensen ervaren participatiedrempels om aan sport te doen of lid te worden van een sportclub. 

Een OPEN sportclub is zich bewust van deze drempels en wil deze verlagen via drempelverlagende 

initiatieven. In 2015 ontwikkelden Dynamoproject en Bloso een nieuwe brochure die alle clubs inspiratie 

geeft en goesting doet krijgen om van hun sportclub een OPEN sportclub te maken, een warme plaats 

voor nieuwe en oude leden. ICES maakte deel uit van de kerngroep die instond voor de inhoudelijke 

voorbereiding en uitwerking van de brochure, tezamen met VSF, BLOSO, Demos, KVV, Sportdienst Sint-

Niklaas en Stad Antwerpen. De brochure werd ook opgenomen als relevant instrument op de ICES-

website onder de thema’s respect & solidariteit, armoede en interculturaliteit.  

http://www.dynamoproject.be/brochure/een-open-sportclub 

 

 

Cover dynamoborchure ‘de open sportclub’  

http://www.bloso-kics.be/
http://www.dynamoproject.be/brochure/een-open-sportclub
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SAMENWERKING MET PANATHLON 

Reeds in 2009 tussen ICES, Panathlon Brussel en Panathlon International een convenant afgesloten: 

door samen te werken en elkaar te informeren wensen de organisaties de implementatie van de 

Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport te concretiseren. Dit jaar werkten de twee organisaties 

samen rond het Panathlon Stipendium en een nieuwe ondertekeningsprocedure voor de opvolging van 

de Panathlonverklaring.  

 

Het Panathlon Stipendium omvatte een sloganwedstrijd ‘Sport is leuk’ gericht op lagere scholen. ICES 

trad als inhoudelijke partner op en nam deel aan voorbereidende vergaderingen ter voorbereiding van 

de actie. Zo deelde ICES onder meer haar ervaring met deurhangers vanuit het Sport met grenzen-

project, wat uiteindelijk leidde toch een gelijkaardige uitwerking voor de sloganwedstrijd. 

http://www.ethicsandsport.com/images/uploads/downloads/stipendium2016.pdf 

 

Sinds september 2014 staat ICES in overleg met Panathlon Vlaanderen in voor het opvolgen van de 

Vlaamse ondertekeningen van de Panathlonverklaring. Voorheen lag het beheer hiervan bij de Vlaamse 

Sportfederatie. ICES nam dit tot haar takenpakket omdat het de visie van de Panathlonverklaring 

uiteraard mee uitdraagt en om ondertekenaars te kunnen ondersteunen bij het effectief implementeren 

van hun engagement in de praktijk. In de schoot van de nieuwe ICES-website werd een nieuwe, digitale 

ondertekeningsprocedure ontwikkeld waarbij de ondertekenaars automatisch een aantrekkelijk 

certificaat van de ondertekening krijgen aangereikt dat voor promotie en subsidie-doeleinden kan 

ingezet worden. Ook de administratieve opvolging door ICES werd hierdoor drastisch vereenvoudigd.  

http://www.ethicsandsport.com/sport_op_jongerenmaat 

 

ALGEMENE VERGADERING - DE RODE ANTRACIET 

Lore Vandevivere zetelt in de Algemene Vergadering van de Rode Antraciet, een vzw die sport en 

cultuur binnen de gevangenismuren brengt. De (sportieve) waarden die ICES en de Rode Antraciet 

onderschrijven zijn gelijkaardig en beide organisaties kunnen elkaar versterken. Door deze 

vertegenwoordiging levert ICES een inhoudelijke bijdrage en houdt het tegelijk de vinger aan de pols 

omtrent het thema sport en gedetineerden. De Rode Antraciet is ook dé voorkeurspartner om naar door 

te verwijzen bij vragen met betrekking tot dit thema. De organisatie werd ook betrokken bij de 

inhoudelijke invulling van de thema-pagina ‘Gedetineerden’ op de nieuwe ICES-website.  

http://www.derodeantraciet.be/ 

 

ETHISCHE ADVIESRAAD - FROS AMATEURSPORTFEDERATIE 

Lore Vandevivere 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).  

http://www.fros.be/index.cgi?path=/Accenten/GezondEthischSporten#6 

 

 

http://www.ethicsandsport.com/images/uploads/downloads/stipendium2016.pdf
http://www.ethicsandsport.com/sport_op_jongerenmaat
http://www.derodeantraciet.be/
http://www.fros.be/index.cgi?path=/Accenten/GezondEthischSporten#6
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SLAAT ’T EROP: DOE- EN TESTDAGEN 

De Doe- en Testdagen ‘Slaat ’t Erop’ van vzw Zijn bieden sectoroverschrijdend vormingen aan omtrent 

jongeren en geweld voor de domeinen jeugd, onderwijs en sport. ICES werkte voor sport mee aan deze 

vormingsdagen en gaf een sessie omtrent het Vlaggensysteem tijdens de editie in Gent op 26 november 

2015.   

http://www.vzwzijn.be/nieuws/slaat-t-erop--doe-en-testdagen 

 

  

http://www.vzwzijn.be/nieuws/slaat-t-erop--doe-en-testdagen
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DEEL 2 

 
 

ALGEMENE VERGADERING & RAAD VAN BESTUUR 

 

PERSONEEL 

 

COMMUNICATIE 

 

VERGADERINGEN ICES  
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ALGEMENE VERGADERING & RAAD VAN BESTUUR 
 

ALGEMENE VERGADERING  

 Annick Willem (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, Bond Voor Lichamelijke Opvoeding, Panathlon) 

 Lien Vanbelle (Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid)  

 Patrick De Poorter (Bond Voor Lichamelijke Opvoeding, Panathlon) 

 Paul De Broe (Panathlon)  

 Sophie Cools (Vlaamse Sportfederatie) 

 Tine Vertommen (Universiteit Antwerpen) 

 Vic De Donder  (Panathlon) 

 

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. Johan Vijgen  

8. Sophie Cools 

9. Tine Vertommen 

10. Vic De Donder  

 

DAGELIJKS BESTUUR  

1. Kristine De Martelaer  

2. Patrick De Poorter  

3. Annick Willem 

4. Sophie Cools 

 

OVERLIJDEN VIC DE DONDER  

Vic De Donder - medestichter van ICES, voormalig ondervoorzitter en huidig bestuurslid - overleed op 

vrijdag 9 oktober ten gevolge van een kortstondige ziekte. Naast zijn functies binnen ICES was hij de 

voorzitter van Panathlon België. Op 18 september 2015 gaf hij de scepter over aan Prof. Dr. Thierry 

Zintz. Ook was hij voorzitter van de wetenschappelijke en culturele commissie van Panathlon 

International. Vic was voor velen onder ons de geestelijke vader en de grote bezieler van de universele 

ethische waarden in de sport.  



   

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

PERSONEEL 

 

Tim, Lore, Arne 

 

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 het Europees project Safeguarding Youth sport (coördinator) en verschillende ethische 

thema’s en initiatieven. Verantwoordelijk voor de communicatie. 

 

TIM HOEBEKE  

Opleiding  

 Bachelor communicatiebeheer  

 Master communicatiewetenschappen  

 Doctoraat communicatiewetenschappen  

 

Werkzaam voor de invulling van de thema’s voor op de website en voor de communicatie voor de pesten 

campagne.  
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COMMUNICATIE 

 
WEBSITE  

De website werd volledig vernieuwd naar inhoud en looks en werd op 15/10 gelanceerd (zie ‘nieuwe 

website met thema’s en aanpak’). De oude website telde 4394 unieke bezoekers (1/01-15/10), waarvan 

33,9% als terugkerende bezoeker. De nieuwe website werd 3095 uniek keer bezocht (15/10-31/12). 

36,3% als terugkerende bezoeker. De meest bezochte thema’s zijn: fair play, armoede, topsport, fysiek 

en psychisch geweld, pesten en officials.  

 

NIEUWSBRIEF  

In 2015 verschenen vier standaard nieuwsbrieven en één special met de aankondiging van de nieuwe 

website. 388 personen (+ 140 in vergelijking met 2014) registreerden zich voor de nieuwsbrief, waarvan 

ruim 50% de mail opent. In de nieuwsbrief verwijzen we naar actuele gebeurtenissen, zetten we een 

thema in de kijker, krijgt een werkdocument van de aanpak een plaats en geven we het woord aan een 

getuigenis van een club, federatie of sportdienst. De nieuwsbrief wordt afgesloten met vormingen en 

luchtige ‘wist-je-datjes’.  

 

 

Voorbeeld nieuwsbrief 

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 257 likes (+65) 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.  
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TWITTER 

ICES gebruikt het twitter account vooral tijdens aanwezigheid op congressen, workshops, studiedagen 

Voorts gebruiken we Twitter als complementair medium naast facebook, om tools en events aan te 

kondigen. Twitter is het medium bij uitstek om contact te zoeken met andere organisaties. Door het 

volgen van 88 (+14) andere organisaties, betekent Twitter ook in de andere richting een stroom aan 

informatie, vooral op vlak van good practices. In 2015 werden 188 (+98) tweets de wereld ingestuurd en 

hebben we 193 volgers (+89). 

 

BEURZEN 

ICES was in 2015 aanwezig op twee beurzen. Zo is er meer persoonlijk contact en leert een breed 

publiek de organisatie kennen. ICES stond op het ISB congres waar we de initiatieven rond ‘ethische 

criteria’ naar de doelgroep sportdiensten gepromoot hebben. Verder was ICES aanwezig op het eerste 

Sportinnovatiecongres. Daar werd via een originele stand een brede doelgroep van sportdiensten, 

federaties, hogescholen, bedrijven bereikt.  

    

18 & 19 / 03ISB congres te Gent  

 

    

15/10 Innovatiecongres te Brugge 

 

ICES IN DE MEDIA 

ICES poogt als kenniscentrum waar mogelijk een zinvolle bijdrage te leveren omtrent actuele 

gebeurtenissen in de sport. Zo waren er in 2015 meerdere momenten waar ICES in de media kwam.  

 27/01 Reactie vanuit ICES op tifo-incident op ICES website 

 15/04 Reactie op ‘Lul van de week’ in De Standaard  

 15/04 Artikel ‘4 op 10 jonge sporters ooit gepalagd of beledigd’ in De Standaard 

 20/04 Artikel campagne ‘is kiezen verliezen’ in Het Nieuwsblad 
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 07/05 ‘Sport met grenzen’ tools op VTM nieuws naar aanleiding van basketbalcoach die niet 

veroordeeld werd voor zedenfeiten  

 13/06 Artikel EU project via Belga (o.a. in De Morgen verschenen)  
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VERGADERINGEN ICES  
 

ALGEMENE VERGADERING  

 05/03/2015 

 08/10/2015 

 

RAAD VAN BESTUUR  

 05/03/2015 

 08/10/2015 

 

DAGELIJKS BESTUUR  

 29/04/2015 

 11/06/2015 

 27/08/2015 

 03/12/2015 

 
 

 


