JAARVERSLAG
ICES
2016

Internationaal Centrum Ethiek in de Sport vzw
Waterkluiskaai 17, 9040 Sint-Amandsberg
Tel.: 0032 (0)9 218 91 24 | Fax.: 0032 (0)9 229 31 20
info@ethicsandsport.com | www.ethicsandsport.com
Twitter: @ICESvzw | Facebook: www.facebook.com/icesgent

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

INLEIDING
Ethiek in de sport is en blijft actueel in ons eigen land en de ons omringende landen en is dan ook wereldwijd
een cruciaal thema in het sportlandschap in het algemeen en in het sportbeleid in het bijzonder. In 2016 werd
het beleid in het sportlandschap en vooral in de federaties geherstructureerd. Goed bestuur is bijvoorbeeld één
van de drie kwaliteitsprincipes in het nieuwe federatiedecreet en ‘ethisch sporten en spelplezier’ is een concreet
criteria binnen beleidsfocus jeugd. ICES hecht dan ook veel belang aan de ondersteuning en begeleiding bij het
uitwerken van een beleid inzake ethisch sporten. Los van structurele hervormingen blijft breed werk maken van
een positief, veilig en ethisch sportklimaat hart boven hard nodig.
2016 was voor ICES het tweede jaar als erkend kenniscentrum voor beleidsondersteuning en
praktijkontwikkeling. We hebben in een team van één voltijdse en twee deeltijdse medewerkers en een vlijtig
bestuur gewerkt aan de doelstellingen die opgegeven waren in het jaaractieplan van 2016. Zo werd verder
gewerkt aan het thema ‘ethisch begeleiden’, werden de werkzaamheden rond ‘sport met grenzen’
gecontinueerd, werd de campagne Time out tegen pesten geconcretiseerd, alles steeds in nauwe afstemming
met het strategisch lerend netwerk ethiek. Hieruit bleek dat er het komende jaar (2017) zal worden ingezet op
het uitwerken van het thema ouders om in 2018 te lanceren. Op internationaal vlak werd werk gemaakt van
een samenwerking binnen twee nieuwe Europese projecten, namelijk VOICE die een stem geeft aan mensen
met getuigenissen over seksueel grensoverschrijdend gedrag en PARENTS waar we de positieve rol van ouders
in de sport willen stimuleren.
Het EERSTE DEEL bevat het verslag van de inhoudelijke en thematische inspanningen die in 2016 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 goesting in deze ploeg van ‘goed bestuur’ zetten wij onze inspanningen in het mooie en uitdagende
sportlandschap verder in 2017!
Prof. Dr. Kristine De Martelaer
Voorzitter ICES vzw

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

INHOUD
INLEIDING ................................................................................................................................................................ 2
DEEL 1...................................................................................................................................................................... 5
JAARTHEMA 2016: PESTEN CAMPAGNE TIME OUT TEGEN PESTEN .................................................................. 6
Problematiek .................................................................................................................................................. 6
Lerend netwerk & werkgroepen .................................................................................................................... 6
Communicatiestrategie .................................................................................................................................. 7
Lancering TOPindesport ................................................................................................................................. 7
Online communicatie ..................................................................................................................................... 9
Offline communicatie ..................................................................................................................................... 9
Zes acties ...................................................................................................................................................... 10
Vorming ........................................................................................................................................................ 12
Bestendiging ................................................................................................................................................. 12
JAARTHEMA 2018: SPORTOUDERS VOORBEREIDING PROJECT SPORTOUDERS .............................................. 13
Problematiek ................................................................................................................................................ 13
Opstart van de campagne in 2016 ............................................................................................................... 13
Geplande initiatieven 2017 .......................................................................................................................... 13
Goedkeuring Erasmus+ project parenting .................................................................................................... 13
SPORT MET GRENZEN ....................................................................................................................................... 15
Problematiek en achtergrond ...................................................................................................................... 15
Gender based violence ................................................................................................................................. 15
Voice ............................................................................................................................................................. 15
nood aan juridische duidelijkheid ................................................................................................................ 17
Implementatie ‘sport met grenzen’ ............................................................................................................. 17
Vlaams integriteitsbeleid .............................................................................................................................. 17
Ondersteuning bij het opmaken van nieuwe beleidsplannen 2017-2020 ................................................... 18
beoordelingscommissie beleidsfocus Jeugdsport ........................................................................................ 19
Ondersteuning bij het implementeren van de nieuwe beleidsplannen 2017-2020 .................................... 19
DIVERSE WERKZAAMHEDEN ............................................................................................................................. 20
Is Kiezen Verliezen – bestendigen van de campagne ................................................................................... 20
Samenwerking met Panathlon ..................................................................................................................... 21
Algemene Vergadering - De Rode Antraciet ................................................................................................ 21
Ethische Adviesraad - FROS Amateursportfederatie .................................................................................... 22
Aanspreekpunt en adviezen ......................................................................................................................... 22
Traject ‘Iedereen kan spelen’ – Sportdienst Gent ........................................................................................ 22
Samenwerking Risicovechtsportplatform Vlaanderen vzw .......................................................................... 22
Vormingen ‘Werken aan een positief sportklimaat’ .................................................................................... 23

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

DEEL 2.................................................................................................................................................................... 24
ALGEMENE VERGADERING & RAAD VAN BESTUUR .......................................................................................... 25
algemene vergadering .................................................................................................................................. 25
Raad van bestuur .......................................................................................................................................... 25
Dagelijks bestuur .......................................................................................................................................... 25
PERSONEEL ........................................................................................................................................................ 26
Lore Vandevivere.......................................................................................................................................... 26
Arne Aerts..................................................................................................................................................... 26
Simon De Vriendt ......................................................................................................................................... 26
COMMUNICATIE................................................................................................................................................ 27
Website ........................................................................................................................................................ 27
Nieuwsbrief .................................................................................................................................................. 27
Facebook ...................................................................................................................................................... 28
Twitter .......................................................................................................................................................... 28
Beurzen ........................................................................................................................................................ 28
ICES in de media ........................................................................................................................................... 29
VERGADERINGEN ICES ...................................................................................................................................... 30
Algemene vergadering ................................................................................................................................. 30
Raad van bestuur .......................................................................................................................................... 30
Dagelijks bestuur .......................................................................................................................................... 30

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

DEEL 1
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.

JAARTHEMA 2018: SPORTOUDERS
Een campagne waar de sportsector wil werken aan een positieve ouderrol in functie van de integriteit van
sportende kinderen.

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

SPORT MET GRENZEN
Het implementeren van de herwerkte instrumenten en het warm houden van het thema lichamelijke en
seksuele integriteit in de sport. De vragen en noden van de sector verder beantwoorden.

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

LEREND NETWERK & WERKGROEPEN
Naast het bereiken van de doelstellingen rond het thema pesten, is het niet onbelangrijk om te vermelden dat
het lerend netwerk gegroeid is op vele vlakken. Er werd intensief samengewerkt en afgestemd. ICES heeft ook
kennisgemaakt met meerdere werknemers uit de verschillende organisaties, wat het contact in te toekomst
alleen maar kan bevorderen.
Op het lerend netwerk van 31/03/2015 werd ‘pesten’ verkozen als jaarthema voor 2016. Op het overleg van
12/10/2015 werd gebrainstormd en werden de krijtlijnen voor de campagne besproken met de verschillende
partners. Op het volgend overleg werden doelstellingen in een gezamenlijk TOP-plan gegoten en werd een
visietekst besproken en gefinaliseerd (lerend netwerk 18/01/2016). Vervolgens werd de inhoud, vormgeving,
aanpak en communicatie verder opgebouwd via drie werkgroepen: beleid, begeleiding & communicatie. Op het
lerend netwerk van 6/06/2016 werd een tussentijdse evaluatie gegeven en werd besproken welke zaken er nog
geoptimaliseerd kunnen worden. Op het overleg van 17/10/2016 werd naast aan stand van zaken ook besproken
hoe we het thema in de kijker kunnen plaatsen tijdens ‘de week tegen pesten 2017’ en de inhoud kunnen
bestendigen.
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Om de concrete vertaling te maken van de vijf vooropgestelde doelstellingen werkten we via drie werkgroepen.
De werkgroep communicatie, beleid en begeleiding kwamen meermaals samen om expertise te delen en de
inhoudelijke vertaalslag naar de 6 acties te maken. Er werden ook ideeën te verzameld rond een goede
verspreiding en implementatie. Naast de leden van het lerend netwerk zelf namen ook enkele federaties,
communicatiebureau cojak & jeudwerkorganisatie Tumult deel aan de overlegmomenten. Dit zorgde voor een
goede mix van personen met expertise, ervaring met de praktijk en kennis op vlak van communicatie.
Verder heeft ICES met Tumult naar aanleiding van de samenwerking voor de TOP campagne een officiële verdere
samenwerking aangegaan. De jeugdsector en sportsector komen soms met dezelfde problematieken in
aanraking waardoor sectoroverschrijdend samenwerken heel leerrijk is.

COMMUNICATIESTRATEGIE
Voor de communicatie van de campagne werd samengewerkt met communicatiebureau COJAK (www.cojak.be).
Het bureau stond in voor strategische begeleiding bij het plannen en uitvoeren van de campagne, als voor het
uitdenken en ontwikkelen van campagnemiddelen. De samenwerking met een externe communicatiepartner
zorgde voor een professionele uitwerking van de campagne, ondersteuning bij perswerking, een goede
samenwerking tussen de verschillende partnerorganisaties uit het lerend netwerk ethisch sporten, en een
aangepaste aanpak om de brede doelgroep van de campagne op een optimale manier aan te spreken.
Voor het campagneconcept werd gezocht naar een positieve manier om het negatief gedrag ‘pesten’ en
dwingende woord ‘time out’ te vertalen naar een positief signaal. De campagnenaam werd vastgelegd op ‘TOP
in de sport’ waarbij TOP staat voor ‘Time Out tegen Pesten’. Naar analogie van een STOP-verkeersbord werd het
campagnelogo ontwikkeld als een gele achthoek met daarin ‘TOP! Time Out tegen Pesten’: een beeld erg veel
stopkracht door de analogie met het verkeersbord, maar zonder dreigend over te komen door de
energetiserende en positieve gele kleur en TOP-boodschap. Aansluitend ontwikkelde COJAK een volledige
huisstijl in dezelfde lijn. De TOP-campagne won de Silver Award in categorie 'Most Performing Community Award'
op de Bloovi Me Digital Marketing Awards 2016.

LANCERING TOPINDESPORT
Als teaser doken er eind januari 2016 sociale media een heleboel foto’ s op van topsporters die het Time Out
gebaar maakten met het onderschrift “Ik doe mee aan een Time Out #TOPindesport” zonder verdere
verduidelijking. Massaal veel ‘likes’ en ‘shares’ maakten #TOPindesport ‘trending’ op Twitter en het mysterie
hield onder meer ook Sporza in de ban! Zij postten volgend artikel “Vlaamse topsporters maken ons nieuwsgierig
met Time Out-gebaar”.
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Op de perslancering van 29 januari werd alles ontrafeld: Philippe Muyters, Vlaams minister van Sport, lanceerde
er samen met Kristine De Martelaer, voorzitter Internationaal Centrum Ethiek in de Sport en topatleten Eline
Berings en Axelle Dauwens de Time Out tegen Pesten campagne. TOP staat voor Time Out tegen Pesten en omvat
een campagne van de hele sportsector om te werken aan een pestvrije sportomgeving. Alle partners van het
Strategisch lerend netwerk Ethiek - Sport Vlaanderen, VTS, VSF, ISB, Vlabus, SVS en ICES – ondertekenden samen
met minister Muyters het TOP-plan met 5 doelstellingen en engageren zich zo om gezamenlijk het thema pesten
te werken. De campagne loopt van ‘de Vlaamse week tegen pesten’ van 2016 tot 2017. Na de topsporters toonde
de brede sportsector met tal van originele foto’s dat ook zij belang hechten aan een pestvrije sportomgeving.

Kristine De Martelaer, Joeri Verfaille, Eline Berings, Axelle Dauwens, Natalie Deneef, Sophie Cools, Philippe
Muyters, Dany Punie en Hans Ponnet
Media-aandacht in nasleep van persconferentie in geschreven en AV-pers:


Nieuwsitem op Belga op 30 januari 2016



Reportage op AVS op 30 januari 2016



Nieuwsitem op VRT journaal op 29 januari 2016



Nieuwsitem op Radio 2 op 29 januari 2016



Artikels in kranten: Nieuwsblad, Belang van Limburg, Krant van West-Vlaanderen, sporza
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ONLINE COMMUNICATIE
Er werd een campagnewebsite (www.topindesport.be) gemaakt met een TOP-kaart, de 6 TOP-acties gekoppeld
aan een filmpje en gratis downloadbare instrumenten, achtergrondinformatie over ‘pesten in de sport’, een
overzicht van meldpunten en hulplijnen, een kalender van de TOP-vorming, een overzicht van het TOPpromotiemateriaal met bestelmogelijkheid, en een photowall met alle #TOPindesport-foto’s van Facebook (283
volgers), Twitter (277 volgers) en Instagram. In 2016 waren er 9870 unieke bezoekers, registreerden er 544
organisaties zich op de TOP-kaart. Er werd een TOPindesport-nieuwsbrief verzonden om de 6 TOP-acties met
filmpje gericht te communiceren naar de organisaties op de TOP-kaart. Alle partners van het lerend netwerk
hebben alles intensief mee gecommuniceerd via hun diverse kanalen.

OFFLINE COMMUNICATIE
Er werd mogelijk gemaakt om promotiemateriaal te bestellen (tattoos, lanyards, flyers, handdoeken…). TOPpromotiemateriaal werd in verschillende bestelrondes te koop aangeboden via de website.
TOPindesport verscheen in artikels van volgende tijdschriften: VSF-magazine jan/feb/maa 2016, BVLO-tijdschrift
sep 2016 en het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer (ISB): jan 2017 .
Er werden verschillende Infomomenten voorzien om mondeling de campagne toe te lichten:


Sportraad Ieper



Sportdienst Bonheiden



Sportregio Noorderkempen



Sportdienst Sint Katelijne Waver



Vlaamse Sportvakbeurs

TOP-campagne kwam aan bod (mogelijkheid ondertekening TOP-kaart, TOP-photobooth) op relevante beurzen
van de partners van het lerend netwerk:


ISB-congres: 16-17 maart 2016 in Genk (incl. TOP-praktijktafel)



SVS-apotheose: 16 juni 2016 in Gent



Vlaamse Sportvakbeurs: 15 september 2016 in Antwerpen (incl. TOP-workshop)
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ZES ACTIES
Er werden zes acties ontwikkeld om aan het thema te kunnen werken. Er werd gezocht naar een goede mix van
acties. Daar hebben we met volgende zaken rekening gehouden:
 Laagdrempeligheid voor sportclubs/sportorganisaties.


Acties voor zowel bestuurders/verantwoordelijken van sportorganisaties als sportbegeleiders.



Een mix van acties op vlak van kwaliteits-, preventie- en reactiebeleid.

De acties werden op een aparte pagina op de website weergegeven. Bij bekendmaking ervan werd een filmpje
gelanceerd. Daar geeft een topsporter kort en krachtig weer wat de actie inhoudt. Verder konden organisaties
aan de slag om de actie uit te voeren via hapklare documenten.
Actie 1: Werk samen aan iets positiefs
Samen werken aan een positief groepsklimaat, aan een omgeving met een positieve sfeer en een gevoel van
verbondenheid, is werken aan een omgeving waarin pesten weinig kans krijgt om te groeien. Groepsverdelers
en samenwerkingsspelen dragen bij aan het creëren van deze omgeving. Ook stilstaan bij het eigen
trainersgedrag hoort bij deze actie.
Documenten: Samenwerkingsspelen, groepsverdeler, reflectiechecklist sportbegeleiders
Actie 2: Zorg voor een aanspreekpunt
Een pestvrije sportomgeving heeft behoefte aan een laagdrempelig aanspreekpunt en een duidelijke
meldingsprocedure die gekend zijn bij iedereen. Melden is positief en betekent hulp zoeken voor jezelf of iemand
anders. Melden hoort geen taboe te zijn en moet gestimuleerd worden in elke sportorganisatie.
Documenten: Aanspreekpersoon, affiche ‘melden vs. klikken’, rapporteringsformulier
Actie 3: Stel een gedragscode op
Goede afspraken zijn belangrijk in een sportorganisatie. Een gedragscode is daarvoor hét perfecte instrument.
En gedragsregels die pesten kunnen voorkomen mogen hierin niet ontbreken. Belangrijk is dat de gedragscode
geen dode letter blijft. Iedereen in de organisatie moet op de hoogte zijn over de geldende afspraken en
aangesproken worden bij ongewenst gedrag.
Documenten: Opstellen gedragscode, Implementeren gedragscode
Actie 4: Geef de juiste reactie
Gepast reageren op pesten is belangrijk voor alle betrokken. Als je getuige bent van een pestvoorval moet je een
kordate reactie voorzien. Om het pesten te doen stoppen is een herstelgerichte aanpak nodig. De campagne
reikt twee methodieken aan om te reageren op pesten: de ALKAES-methode geeft houvast om onmiddellijk te
reageren op pestgedrag en te tonen dat je het storend gedrag afkeurt. Met de No Blame-aanpak kan je aan de
slag gaan om het pestgeval op te lossen en de groepssfeer te herstellen.
Documenten: ALKAES-methode en No Blame-aanpak
Actie 5: Doe de thematraining
Aandacht besteden aan het thema pesten tijdens het sporten? Het kan! De campagne reikt drie thematrainingen
aan die sportbegeleiders kunnen koppelen aan spel- en bewegingsvormen. Zo leren kinderen en jongeren al
sportend en spelenderwijs wat pesten is, welke vormen pesten kan aannemen, wat het verschil is tussen plagen
en ruzie, en nog veel meer. Voor jongeren 12+ is er een thematraining rond cyberpesten. Elke thematraining
geeft concrete tips om te variëren en differentiëren naargelang leeftijd en de grootte van de groep, en bevat al
het nodige achtergrondmateriaal voor de sportbegeleider om snel van start te gaan.
Documenten: Kwartetspel, Stellingspel en Hoger-lagerspel
Actie 6: Maak iedereen bewust  februari 2017
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VORMING
Voor de vorming werkte ICES samen met Tumult. We hebben samen bekeken welke bruikbare werkvormen en
inhouden er voor de sportsector zijn. Vervolgens hebben we zaken aangepast zodat het een interactieve vorming
is op maat van de sector. Voor de praktische kant hebben we voor de vorming samengewerkt met VTS plus en
Vlabus. De inschrijvingen, betalingen, accommodatievoorziening verliep via deze partners.
Tijdens de vorming komen deelnemers te weten hoe ze een TOP-omgeving kunnen creëren en gaan we samen
op zoek naar een positief antwoord op pestgedrag. De vorming staat stil bij wat pestgedrag is, hoe het ontstaat,
wat de risicofactoren zijn, met welke gevolgen de gepeste kampt via het ‘TOP-kwartetspel’. Verder worden
praktische tips meegegeven hoe je binnen de totaalwerking van een sportorganisatie kan werken aan een
positieve, plezierige en tolerante omgeving waar iedereen meetelt en zichzelf kan zijn, en waar pesten geen kans
krijgt om te groeien. Dit doen we aan de hand van de zes laagdrempelige TOP-acties: bewustwording, positief
groepsklimaat, aanspreekpunt en meldingsprocedure, gedragscode, thematraining en gepaste reactie. Doorheen
de vorming worden via creatieve groepsverdelers de deelnemers ingedeeld om de telkens met andere
deelnemers een opdracht uit te voeren. Als afsluiter wordt via concrete cases aangeleerd hoe je gepast kan
reageren op een pestincident en hoe je op lange termijn het pesten kan doen stoppen. Hiervoor wordt de No
blame methode via een creatieve werkvorm toegelicht en wordt de eerste stap ervan extra ingeoefend via
rollenspel.
Er werden 10 vormingen gegeven verspreid over Vlaanderen, waar in totaal 225 deelnemers aanwezig waren.
De gemiddelde evaluatiescore lag op 8/10.

BESTENDIGING


Het thema is nog niet afgelopen. Er staan nog heel wat zaken gepland in 2017: vormingen, filmpje met
de rode duivels, aandacht voor het thema tijdens de week tegen pesten, sensibiliseren van de sector,
wedstrijden met sportfederaties, een promotietour voor sportdiensten…



In de initiatorcursus staat een theoretisch kader over de TOP-campagne en wordt verwezen naar de
ontwikkelde materialen.



In de KULeuven lichamelijke opvoeding opleiding wordt een les gegeven waar de inhoudelijke zaken
rond pesten gekaderd wordt en waar ook de acties aan bod komen.



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

PROBLEMATIEK
Niemand heeft zo’n grote impact op een jeugdsporter als de ouders. Niet de medesporters, niet het bestuur, niet
de media, en zelfs niet de trainer. Ouders zijn degene die het kind naar de sport leiden, ouders hebben een
enorme invloed op hoe het kind zijn sport ervaart, en ouders blijken een cruciale factor in het al dan niet
verderzetten van de sport. Dus of het nu gaat om de ontwikkeling van toptalenten, de plezierbeleving in
recreatief sporten, of het voorkomen van drop-out, ouders zijn cruciaal voor wie zich inzet voor sport. Tegelijk
hebben sportbegeleiders en clubs vaak problematische ervaringen met ouders. Ze misdragen zich langs de zijlijn
tijdens wedstrijden of trainingen, ze tonen geen interesse in de talenten van hun kind en de clubwerking, of ze
gaan in overdrive en leggen hun kind te veel druk op.

OPSTART VAN DE CAMPAGNE IN 2016
Het jaarthema van 2018 wordt voornamelijk voorbereid in 2017, maar ook in 2016 werden al enkele zaken op
de rails gezet. Eerst was er de keuze voor het thema met het strategisch lerend netwerk ethiek. Daarna werd er
vanaf december, met de indiensttreding van een nieuwe medewerker, gestart met een literatuurstudie. Ook
werd contact opgenomen met de verschillende leden van het lerend netwerk om via individuele gesprekken
zicht te krijgen op de specifieke noden van de partners.

GEPLANDE INITIATIEVEN 2017
Het project rond ‘Sportouders moet de sportsector informeren, stimuleren en ondersteunen rond het thema
sportouders. In 2017 willen we samen met de partners van het lerend netwerk en na overleg met de sportsector
bepalen hoe we met geïnteresseerde actoren (sportdiensten, federaties of andere) een persoonlijk traject
kunnen uitwerken om in te zetten op het thema ‘Sportouders’.

GOEDKEURING ERASMUS+ PROJECT PARENTING
ICES neemt deel aan een Europees project rond ‘Sportouders’, dat als doel heeft om de fysieke en psychische
risico’s te verkleinen waar jonge sporters mee te maken krijgen. Het project heeft de ambitie om de opleiding en
ondersteuning te verbeteren die beschikbaar is voor ouders van sportende kinderen. Het project wordt
getrokken door de Universiteit van Swansea (Wales) en medegefinancierd door het Erasmus+ programma van
de Europese Unie. Het zal een beroep doen op de expertise van academici en professionals uit heel Europa die
betrokken zijn bij jeugdsport.
Het belang van het project steunt op het inzicht dat de kansen van jonge atleten om deel te nemen aan sport en daardoor een waaier aan fysieke, psychische, en sociale voordelen te verwerven – voor een groot deel bepaald
worden door de steun die ze krijgen van hun ouders.
Jammer genoeg blijft de ondersteuning en vorming van ouders tot op vandaag beperkt, hoewel het algemeen
bekend is dat ze zo’n belangrijke rol spelen. Als ouders de foute richtlijnen of ondersteuning krijgen, kan dat een
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hele reeks aan nadelige fysische en psychologische gevolgen hebben. Daarom is het essentieel om ervoor te
zorgen dat ouders goed geholpen en geïnformeerd worden over hoe ze hun kinderen het beste ondersteunen
en gidsen in sport, om de fysische en psychologische risico’s te minimaliseren.
Om ouders vanuit een brede waaier aan disciplines informatie te bieden, werden tien Europese organisaties bij
het project betrokken.


NSPCC Child Protection in Sport Unit (UK)



Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport (België)



Sport Wales



Sport NI



Sportcoach UK



Cardiff Metropolitan University



Loughborough University



Windesheim University (Netherlands)



Norwegian School of Sport Science



University of Southern Denmark

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

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 2016 lagen de werkzaamheden hierrond niet stil.

GENDER BASED VIOLENCE
Het sportprogramma van Erasmus+ financiert elk jaar enkele studies rond specifieke sportthema’s in de gehele
EU. Yellow Window uit Antwerpen werd geselecteerd om zo’n studie uit te voeren naar ‘gendergerelateerd
geweld in de sportsector’. Er waren geen geharmoniseerde overzichten of cijfers beschikbaar over de situatie
hiervan in de 28 EU-lidstaten. Dit onderzoek was een eerste poging om tot een betere definitie en bepaling van
de omvang te komen van gendergerelateerd 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 was een onderzoeker gelokaliseerd die het nationaal dataonderzoek verrichtte. In
het kernteam van de studie was vanuit Vlaanderen ook Tine Vertommen opgenomen, onderzoeker geweld in
de sport en bestuurslid van ICES. ICES heeft hieraan actief bijdragen met onder meer op 9 juni een participatie
aan een online ‘good practices discussion’ sessie en door het invullen van een good practice template over het
‘sport met grenzen’ project.
Lees het final report via volgende link, ‘Sport met grenzen’ werd hierin opgenomen als good practice.
https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/gender-based-violence-sport-study-2016_en.pdf.

VOICE
Door te luisteren naar de verhalen van mensen die getroffen werden door seksueel grensoverschrijdend
gedrag in de sport, zal het VOICE project cruciale onderzoeksgegevens opleveren over de Europese sport.
Deze nieuwe informatie dient als basis voor de uitwisseling van kennis en het ontwikkelen van educatief
materiaal. Dit project heeft als doel de sportwereld beter te wapenen in de strijd tegen seksueel
grensoverschrijdend gedrag in de sport en de integriteit van de sport te versterken.
Het project is ervan overtuigd dat initiatieven voor de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag
waardevoller en effectiever zijn indien zij gebaseerd zijn op de ervaringen van mensen die erdoor getroffen
werden. We willen instrumenten ontwikkelen die de sportwereld aanspreken en de nodige kennis
overbrengen opdat mensen weten hoe ze moeten handelen.
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Het onderzoek zal: (1) mensen die getroffen werden door seksueel geweld de ruimte bieden om hun verhaal
te doen; (2) reflecteren over de oorzaken, de aard en de omstandigheden van grensoverschrijdend gedrag en
misbruik in de sportcontext; (3) publicaties voortbrengen met daarin aanbevelingen voor preventie en reactie.
Het VOICE project is gestart in januari 2016 en zal eindigen in juni 2018. Het wordt geleverd vi a verschillende
werkpakketten:
 Het uitvoeren van een Europees vergelijkend onderzoek naar mensen die seksueel
grensoverschrijdend gedrag in de sport meemaakten en een analyse van het huidige preventiebeleid
in elk van de 8 deelnemende landen.


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



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



Het ontwikkelen van evidence-based educatief materiaal ter preventie van seksueel
grensoverschrijdend gedrag in de Europese sportwereld.

ICES ondersteunde bij het communiceren van de oproep naar getroffenen en de organisatie van het
erkenningsforum dat zal doorgaan in september 2017.

Flyer voice
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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. Daarom bracht ICES
hiervoor verschillende partijen samen om het probleem in kaart te brengen. Er werd samen met de VSF een
overleg georganiseerd met enkele federaties en juristen. Hieruit werd een overzicht gemaakt van de vragen
met mogelijke antwoorden. Deze vragen dienen verder afgetoetst te worden met experten.

IMPLEMENTATIE ‘SPORT MET GRENZEN ’
In 2016 werden er 6 ‘sport met grenzen’ vormingen georganiseerd. Verder werden er 60 pakketjes besteld. De
inhoud werd geïntegreerd in het specifiek squash gedeelte van de initiatorcursus en in het vernieuwde
algemeen gedeelte van de initiator cursus.

VLAAMS INTEGRITEITSBELEID
Er kwam een sectoroverschrijdende mededeling rond “De bevordering en bescherming van de fysieke, psychische
en seksuele integriteit van de minderjarige in de jeugdhulp en de kinderopvang, het onderwijs, de jeugd- en de
sportsector.”
Concreet worden volgende acties gevoerd:


het opzetten en ontsluiten van wetenschappelijk onderzoek naar verschillende vormen van geweld;



het bundelen en ontsluiten van informatie over de fysieke, psychische en seksuele integriteit van de
minderjarige en alle vormen van geweld, te starten met (cyper)pesten, via een kennisplatform
‘integriteit’ als een gestructureerd samenwerkingsverband tussen bestaande organisaties:



het uitbouwen en versterken van instrumenten en aanspreekpunten en -personen, waardoor kinderen
en jongeren beter geïnformeerd worden over waar ze voor hulp en vragen terecht kunnen;



het versterken van kinderen en jongeren om zelf problemen op te lossen via diverse methodieken,
waaronder “peer support”;



het optimaliseren van klachtenprocedures;



het verder inzetten op deskundigheidsbevordering van professionals en vrijwilligers in overleg met
betrokken actoren uit de verschillende beleidsdomeinen.

ICES is betrokken als partner voor de sportsector en zal in 2017actief participeren zodat de outcomes ervan ook
op maat en dus relevant zijn voor de sportsector.
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ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN SPORTFEDERATIES
Het stimuleren en ondersteunen van sportfederaties om ethische doelstellingen en acties te integreren in hun
vierjarig beleidsplan.

ONDERSTEUNING BIJ HET OPMAKEN VAN NIEUWE BELEIDSPLANNEN 2017-2020
2016 was een uitdagend jaar voor de Vlaamse sportfederaties. Zo bracht het nieuwe federatiedecreet heel wat
verschuivingen in het federatielandschap teweeg. Ook is de subsidiëring in het nieuwe decreet, meer dan
vroeger, gebaseerd op het financieel belonen van een kwalitatief goede werking van de federatie, en dit aan de
hand van drie kwaliteitsprincipes: het draagvlak van de sportfederatie, de kwaliteit van het aanbod en goed
bestuur. Daarnaast bevat het decreet niet langer een verplichting tot een apart luik ‘ethisch sporten’ in het
beleidsplan, maar wordt verwacht dat doelstellingen en acties inzake ethisch sporten worden geïntegreerd
doorheen het volledige plan. Het beleidsplanningsproces dat federaties in 2016 doorliepen, grepen we aan om
hen tijdens persoonlijke begeleidingsgesprekken hierover te informeren en ondersteunen.
Federaties ontvingen een persoonlijke uitnodiging voor dit begeleidingsaanbod en 21 federaties tekenden hierop
in. Ter voorbereiding van het eerste ondersteuningsgesprek ontving elke deelnemende federatie een korte
vragenlijst en thematische checklist. Zo verkregen we een goed beeld van hun huidige stand van zaken en de
toekomstplannen op vlak van ethisch sporten. Op basis hiervan verliepen de gesprekken sterk rekening houdend
met de thematische noden en beleidsmatige keuzes van de betrokken federatie. Tijdens de ondersteuning
werden de federaties geïnformeerd over de verschillende plaatsen en mogelijkheden die een beleidsplan biedt
om aan ethische doelstellingen te werken. De ethische bouwsteunen uit het 8-stappenplan (bv.
Verantwoordelijke Ethiek, Aanspreekpersoon Integriteit, Gedragscode, Ethisch Comité, etc…) werden uitvoerig
toegelicht en maximaal gestimuleerd. Na het eerste ondersteuningsgesprek ontving elke federatie een advies op
maat, met extra informatie en doorverwijzingen naar instrumenten om verder aan te slag te gaan met hun
zelfgekozen prioriteiten. Verdere ondersteuning verliep per mail, oa. bij het formuleren van meetbare
strategische en operationele doelstellingen (geen evidentie in geval van ethisch sporten), het kiezen van ethische
acties en de integratie ervan in het ruimere beleidsplan.
Over het algemeen zien we zeker interesse bij federaties om elementen van ethisch sporten op de nemen in het
beleidsplan. De grote differentiatie tussen federaties, op vlak van werkingsmiddelen en mankracht, heeft echter
een sterke invloed op de mate waarin federaties dit doen: grote federaties zijn ambitieuzer in hun doelstellingen,
kleinere federaties daarentegen koesteren vaak ambities inzake ethisch sporten maar zien het niet haalbaar om
deze effectief na te streven. De meeste federaties kozen ervoor om ethische doelstellingen en/of acties op te
nemen onder de beleidsfocus Jeugdsport, veelal onder de vorm van een kwaliteitslabel. We zien dat het
evaluatiecriterium ‘ethisch sporten en spelplezier’ een positieve stimulans geeft aan federaties om ethische
doelstellingen binnen deze beleidsfocus onder te brengen. Verder zien we dat federaties, meer dan vroeger,
inzetten op themaloze, structurele ethische zaken. Zo zijn er bijvoorbeeld 11 federaties die via de beleidsfocus
Jeugdsport een Aanspreekpersoon Integriteit op clubniveau promoten, en 18 die een Gedragscode op federatieof clubniveau stimuleren.
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De persoonlijke aanpak bij het ondersteunen is een positieve ervaring gebleken, zowel voor ICES als voor de
federaties. Via een persoonlijk gesprek krijgt ICES zicht op wat er op vlak van ethisch sporten écht leeft binnen
een federatie, en tegelijk kan ICES volop duiding geven bij vaak complexe zaken en specifieke bouwstenen extra
stimuleren (zoals de Aanspreekpersoon Integriteit).
BEOORDELINGSCOMMISSIE BELEIDSFOCUS JEUGDSPORT

Binnen het nieuwe federatiedecreet kunnen federaties een aanvullende subsidie ontvangen wanneer ze kiezen
voor bepaalde beleidsfocussen en daartoe een projectplan indienen. Bij de beoordeling van de projecten onder
beleidsfocus Jeugdsport wordt specifiek naar ‘ethisch sporten en spelplezier’ gekeken als één van de zes
beoordelingscriteria. ICES werd uitgenodigd om te zetelen in deze beoordelingscommissie, onder meer om te
kijken hoe en in welke mate federaties tegemoetkomen aan specifiek dit, en bij uitbreiding, alle criteria. 39
federaties dienden een projectplan in onder deze beleidsfocus. De stimulans die uitgaat van het specifieke
criterium inzake ethisch sporten heeft duidelijk vruchten afgeworpen, wat maakt dat elk plan in meer of mindere
mate ethische doelstellingen en/of acties bevat. Op die manier schept deze beleidsfocus de mogelijkheid voor
federaties om effectief extra middelen te verwerven om aan ethisch sporten te werken. De meerderheid van de
federaties vult deze beleidsfocus in met een kwaliteitslabel, puntensysteem of subsidiereglement waarmee ze
clubs stimuleren om actie te ondernemen. Op vlak van ethisch sporten zijn dat onder meer: Aanspreekpersonen
Integriteit op clubniveau, Gedragscodes op federatie- of clubniveau, en allerlei incentives om clubs aan te zetten
om zelf een ethisch sporten-actie op te zetten of mee te doen met een ethisch sporten-actie vanuit de federatie
zelf. Binnen het kader van het beoordelingsproces gaf ICES constructieve adviezen per federatie om de gestelde
doelstellingen nog concreter te maken en tips om bepaalde acties thematisch in te vullen. Aan alle federaties
werd het advies gegeven om, zeker op vlak van ethisch sporten, maximaal ondersteuning te bieden aan clubs om
te voldoen aan de gestelde eisen. Ethisch sporten is vaak complex en heeft grote nood aan informatie en
ondersteuning vanuit de federatie aan de aangesloten clubs.

ONDERSTEUNING BIJ HET IMPLEMENTEREN VAN DE NIEUWE BELEIDSPLANNEN 2017-2020
Het persoonlijke ondersteuningstraject dat we in 2016 met 21 federaties hebben doorlopen was een succes,
zowel qua ervaring als qua output. Veel beleidsplannen bevatten concrete ethische of daaraan gerelateerde
doelstellingen. Het ondersteuningstraject was echter het begin. Einde 2016 werden federaties geïnformeerd
over de permanente ondersteunende rol van ICES bij het implementeren van ethische doelstellingen uit het
beleidsplan. Dit ondersteuningsaanbod moet nog zijn vorm krijgen, maar een aantal federaties hebben alvast
een aanvraag ingediend. Dit kunnen opnieuw persoonlijke gesprekken zijn, of het samenbrengen van federaties
met gelijkaardige doelstellingen, het uitwisselen van praktijken tussen federaties, of het implementeren van
ethische doelstellingen in het sportclub-ondersteuningsaanbod van de federatie. Het is de ambitie van ICES om
deze federatieondersteuning nog uitgebreider aan te pakken in de komende jaren.
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DIVERSE WERKZAAMHEDEN
BROCHURE TRANSGENDERS
De brochure ‘Transgender in de sport’ wil een leidraad aanreiken en een aanzet geven om hierover binnen
federaties, clubs en de bredere sportsector (sportaccommodaties, zwembaden…) na te denken en beleid te
ontwikkelen. ICES was actief betrokken bij de werkgroep voor het opmaken van een brochure. Er waren
verschillende overlegmomenten en feedbackrondes waar ICES input gaf.
Zowel binnen de breedtesport als binnen de topsport staat de sportsector voor uitdagingen. Denk maar aan het
feit dat in vele sporten en competities nog een strikte scheiding tussen man en vrouw wordt gehanteerd. Voor
transgender sporters levert dit vaak problemen op voor het beoefenen van een sport. De Vlaamse overheid en
ICES werkt aan een samenleving waarin gelijkwaardigheid, gelijke kansen en respect centraal staan. Met deze
digitale uitgave zetten we volop in op de verhoging van het welbevinden van transgender sporters en het
vergroten van de sociale inclusie in de sport.
De brochure geeft niet op alle vragen een pasklaar antwoord. Ze reikt vooral suggesties aan om de integratie van
een transgender lid soepel te laten verlopen, schetst de wettelijke context met betrekking tot deze doelgroep in
de sport en geeft ook tips over praktische zaken als kleed- en doucheruimtes. Het onderscheid topsport en
breedtesport wordt belicht. Dit alles wordt geïllustreerd met citaten van transgender sporters over de goede en
minder goede ervaringen tijdens hun sportparticipatie.

Cover brochure: transgender in de sport

IS KIEZEN VERLIEZEN – BESTENDIGEN VAN DE CAMPAGNE
In 2016 werkten de Vlaamse Trainersschool en ICES samen om de ontwikkelende inhouden en materialen van
de jaarcampagne 2015 ‘Is Kiezen Verliezen’ te bestendigen met het oog op de toekomst. Na een grondige
evaluatie van de campagne in het voorjaar, werd besloten om de kernprincipes en de rode draad die de
campagne kenmerkten te bundelen in een slottekst: “Wij hebben gekozen, jij ook?”. In deze slottekst vinden
sportbegeleiders een overzicht van de verschillende dillema's en worden zij geprikkeld om hun
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sportbegeleidingspraktijk eens anders te bekijken. De slottekst is opgevat als samenvatting van de campagne én
toegangspoort tot de 10 thema’s die als aparte pdf’s blijven bestaan, rijkelijk geïllustreerd met doe-het-zelf
ideeën, feiten en fabels en praktijkvoorbeelden. De slottekst onderstreept zo maximaal dat de thema’s niet los
staan van elkaar, maar integendeel net heel nauw met elkaar verweven zijn.
De slottekst en de 10 aparte thema’s hebben een vaste plaats gekregen in het online aanbod van ICES en de
Vlaamse Trainersschool. ICES gebruikt de inhouden van de campagne actief bij ondersteuningsvragen van
sportorganisaties, en bij geven van vormingen en/of infomomenten rond bepaalde thema’s op vraag. Verder zijn
delen van de campagne geïntegreerd in het algemene gedeelte van de VTS initiatorcursus, wat er voor zorgt dat
een ruime doelgroep met de principes en ideeën van de campagne in aanraking komen.
https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/ondersteuning/sportwetenschappelijke-ondersteuning/iskiezen-verliezen/
www.ethischsporten.be/is_kiezen_verliezen/wat_en_waarom

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, een wedstrijd naar gemeenten om een plan op te maken om ethiek in de sport
te stimuleren. ICES ondersteunde bij het opmaken van de documenten en plan van communicatie. Er werd ook
verwezen naar de ethische thema’s die ICES op haar website aanbiedt ter inspiratie voor de gemeenten. In
2016 werden de gemeenten hiervan op de hoogte gebracht. In 2017 zal ICES in de jury zetelen in functie van
het selecteren van een winnaar.
In overleg met Panathlon Vlaanderen staat ICES ook in voor het opvolgen van de Vlaamse ondertekeningen van
de Panathlonverklaring sinds 2014. De drastische administratieve vereenvoudiging voor zowel sportorganisaties
als ICES zelf werd beoogd met de nieuwe online ondertekenmodule heeft in 2016 haar vruchten afgeworpen.
Sportorganisaties vinden vlot de weg naar dit nieuwe systeem en ook het opvolgen van de ondertekeningen gaat
voor ICES vlotter en levert interessantere statistieken op. Eind 2016 staat de teller op 4530 ondertekeningen.
Ondertekenaars krijgen ook automatisch gerichte informatie over hoe ze het engagement effectief in de praktijk
kunnen omzetten. Met Panathlon Vlaanderen werd overeengekomen om maandelijks een overzicht van de
ondertekeningen te bezorgen, en dit opgesplitst per provincie.

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

AANSPREEKPUNT EN ADVIEZEN
Hoewel ICES zich niet expliciet profileert als aanspreekpunt, bereiken ons toch heel wat vragen inzake ethisch
sporten. We hebben de ambitie om hierop steeds een kwalitatief antwoord te voorzien, ofwel door zelf een
inhoudelijk advies te formuleren of door gericht door te verwijzen naar externe organisaties. Vragen die ons in
2016 bereikten, hadden onder meer betrekking op genderdiscriminatie, lichamelijke en seksuele integriteit (oa.
bij gemengde sporten), vluchtelingen, pesten, discriminatie op basis van woonplaats, …
Daarnaast heeft ICES de decretale opdracht om de Vlaamse overheid te ondersteunen op het domein van ethisch
sporten. In 2016 werden in dat kader een aantal adviezen of nota’s geformuleerd zowel op vraag als op eigen
initiatief:


Nota naar College van Procureurs-generaal inzake het al dan niet inlichten van een school van een
leerkracht naar aanleiding van een lopend strafrechtelijk proces omtrent seksueel grensoverschrijdend
gedrag.



Input naar Sport Vlaanderen inzake Beleidsbrief Sport 2016-2017.



Advies bij parlementaire vraag over Panathlonverklaring, de implementatie ervan in de praktijk en het
uitsluiten van jonge kinderen uit hun sport.



Overleg inzake matchfixing op vraag van Sport Vlaanderen.

TRAJECT ‘IEDEREEN KAN SPELEN ’ – SPORTDIENST GENT
Voor het opmaken van een actieplan diversiteit stelde Sportdienst Gent een werkgroep samen om aan de hand
van de toolbox ‘Iedereen kan spelen’ tot concrete en gedragen ideeën te komen. ICES participeerde zowel in de
brainstormsessies als in de opvolgvergaderingen. De werkgroep kwam tot idee om via ‘Gentse Sportspelen’ met
verschillende stadsbuurten samen tot een groot sportfeest te komen. Eind 2016 werd dit traject on hold gezet
maar de ambitie blijft om dit op termijn te realiseren.

SAMENWERKING RISICOVECHTSPORTPLATFORM VLAANDEREN VZW
Op tal van vlakken werkt ICES samen met het Risicovechtsportplatform, de erkende organisatie die instaat voor
het ondersteunen van de risicovechtsportsector en betrokken organisaties oa. omtrent ethisch sporten. Voor
ICES zetelt Lore Vandevivere in de Algemene Vergadering en in de experten commissie Risicovechtsporten. In
2016 voorzag ICES samen met het platform een sessie ‘vechten met een gedragscode’ op het bijscholingsmoment
‘Vechtsport nodigt uit: actie – reactie’ waarbij samen met aanwezige vechtsportclubs actief werd nagedacht over
het nut en de mogelijkheden van een gedragscode specifiek in de context van risicovechtsporten.
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VORMINGEN ‘WERKEN AAN EEN POSITIEF SPORTKLIMAAT’
Sportclubs hebben de belangrijke en uitdagende taak om dit ethisch sportklimaat te creëren en te behouden
voor hun leden. Het 8-stappenplan is hiervoor de perfecte leidraad. In 2016 werd de vorming omtrent dit
stappenplan tweemaal georganiseerd voor de doelgroep sportclubbestuurders. Hiervoor werd samengewerkt
met Dynamo Project in het kader van de Dag van de Sportclubbestuurder. In deze vorming leren clubbestuurders
aan de slag te gaan met het 8-stappenplan en worden bij elke stap bij praktische voorbeelden en hapklare
werkdocumenten aangereikt. De twee vormingen werden met succes georganiseerd en werden zeer positief
onthaald. We zien zeker bereidheid en interesse bij sportclubs om met het 8-stappenplan aan het werk te gaan
en voelen ook hun nood om daarin ondersteund te worden o.a. via vorming.

Het stappenplan naar een ethisch sportklimaat

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

DEEL 2

ALGEMENE VERGADERING & RAAD VAN BESTUUR
PERSONEEL
COMMUNICATIE
VERGADERINGEN ICES
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ALGEMENE VERGADERING & RAAD VAN BESTUUR
ALGEMENE VERGADERING



An De Kock (Football plus foundation)



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)

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.

Johan Vijgen

7.

Sophie Cools

8.

Tine Vertommen

DAGELIJKS BESTUUR
1.

Kristine De Martelaer

2.

Patrick De Poorter

3.

Annick Willem

4.

Sophie Cools
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PERSONEEL
LORE VANDEVIVERE
Opleiding


Bachelor in het secundair onderwijs: lichamelijke opvoeding en economie



Schakelprogramma naar master in lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen



Master in de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen optie sportmanagement

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

ARNE AERTS
Opleiding


Bachelor Grafische en Digitale Media, afstudeerrichting Multimediaproductie



Bachelor & Master Communicatiewetenschappen, major Nieuwe Media & Maatschappij



Master Moraalwetenschappen

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

SIMON DE VRIENDT
Opleiding


Bachelor en Master in de Filosofie



Master Journalistiek

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

Personeel ICES: Simon, Arne, Lore
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COMMUNICATIE
WEBSITE
De website werd 10602 keer uniek bezocht (3095 in 2015) met 36,3% als terugkerende bezoeker (idem als 2015).
De site bevat 90 instrumenten en 157 goede praktijken rond 16 ethische thema’s. De top 5 meest bezochte
thema’s is: pesten, fair play, seksueel grensoverschrijdend gedrag, fysiek en psychisch geweld en ouders. Vier
tools worden elk via een aparte pagina aangeboden en omkaderd: Sport Met Grenzen, de Panathlonverklaring,
Is Kiezen Verliezen, en de brochure ‘Ethisch Criteria voor een sportief kwaliteitslabel’. De werkdocumenten bij
het 8-stappenplan werden 91 keer geconsulteerd via de login.

Homepagina van de ICES website

NIEUWSBRIEF
In 2016 verschenen vier standaard nieuwsbrieven en één special bij de lancering van de Time Out tegen Pesten
in januari. 548 personen (+ 160 in vergelijking met 2015) registreerden zich voor de nieuwsbrief, waarvan ruim
50% de mail opent. De nieuwsbrief bevat actuele berichten over ethische thema’s, zet thema’s en
werkdocumenten van de aanpak in de kijker, en laat clubs, federaties of sportdiensten aan het woord over hun
praktijkervaring met ethisch sporten. De nieuwsbrief wordt afgesloten met een vorming & activiteiten-kalender
en luchtige ‘wist-je-datjes’.
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Voorbeeld ICES nieuwsbrief

FACEBOOK
Via de facebookpagina communiceert ICES eigen informatie zoals artikels, vormingen, foto’s van activiteiten,
nieuwtjes, maar ook externe informatie zoals relevante krantenartikels of links van andere organisaties. De
pagina heeft momenteel 257 likes (+45 in vergelijking met 2015) en volgt zelf de pagina’s van diverse
sportorganisaties (federaties, sportdiensten, internationale organisaties gelinkt aan ethiek in de sport). Op die
manier is er informatie-uitwisseling met sportorganisaties en individuen in beide richtingen.

TWITTER
Tijdens aanwezigheid op congressen, workshops, studiedagen speelt Twitter een belangrijke rol. Ook voor
contact te leggen en op de hoogte te blijven van ethisch thema’s in ruime zin en een blik te werpen naar andere
landen, is Twitter het uitgelezen medium. Voorts gebruiken we Twitter als complementair medium naast
Facebook om tools en events aan te kondigen. Door het volgen van 100 (+12) andere organisaties, betekent
Twitter ook in de andere richting een stroom aan informatie, vooral op vlak van good practices en vanuit het
buiteland. In 2016 werden 212 (+24) tweets de wereld ingestuurd en hebben we 293 volgers (+100).

BEURZEN
In 2016 tekende ICES present op vier beurzen (ISB-congres, SVS-Apotheose, Vlaamse Sportvakbeurs, Dag van de
Trainer) met dit jaar een grote focus op het bekendmaken en implementeren van de TOP-campagne. Op het ISBcongres werden sportdiensten via de stand met TOP-fotobooth en een infosessie massaal gestimuleerd zich als
gemeente op de TOP-kaart te registreren met een zichtbaar succesvol resultaat. Op de SVS-Apotheose ontvangen
werden leerkrachten LO geïnformeerd over elementen uit de TOP-campagne die relevant kunnen zijn binnen de
lessen LO. De Vlaamse Sportvakbeurs richtte zich voornamelijk naar sportclubbestuurders en hun rol in de TOPcampagne en op de Dag van de Trainer werden trainers geïnformeerd over hun rol via een stand en een
interactieve sessie omtrent omgaan met pesten.
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ISB-congres 2016 te Genk: TOP-fotobooth en TOP-infosessie

Dag van de Trainer 2016 te Gent

1e Vlaamse Sportvakbeurs te Antwerpen

ICES IN DE MEDIA
Als kenniscentrum is het een belangrijke doelstelling voor ICES om zoveel mogelijk een zinvolle bijdrage te
leveren aan actuele debatten en gebeurtenissen in de sport inzake ethische thema’s. Zo waren er in 2016
meerdere momenten waar ICES in de media kwam. Vooral de TOP-campagne kreeg tijdens de lancering ruime
aandacht. (Time Out tegen Pesten in de media: zie overzicht bij jaarthema 2016)
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VERGADERINGEN ICES
ALGEMENE VERGADERING


01/03/2016



01/10/2016

RAAD VAN BESTUUR


01/03/2016



01/10/2016

DAGELIJKS BESTUUR


16/02/2016



11/04/2016



19/08/2016



26/09/2016



28/11/2016
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