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BELEIDSMEDEWERKER INTEGRITEIT EN CASE-ONDERSTEUNING 

CENTRUM ETHIEK IN DE SPORT 
Halftijdse job van onbepaalde duur met kans op uitbreiding 

 

Kom jij ons team versterken? 

 
Het Centrum Ethiek in de Sport vzw (ICES) is een erkende organisatie voor 
beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van ethisch sporten. ICES 
informeert, stimuleert en ondersteunt de Vlaamse sportsector om actief te investeren in 
ethische thema’s (grensoverschrijdend gedrag, pesten, fair play, sportouders, matchfixing,…) die 
belangrijk zijn bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening. ICES is een kleine maar dynamische 
organisatie en we zijn op zoek naar een gepassioneerde collega die zowel projecten zal 
uitwerken als mee zal ondersteunen op beleidsniveau. 

 

Jouw ambitie 
Als beleidsmedewerker help je de kennis omtrent prioritaire ethische thema’s binnen het team 
groeien. Je deelt die kennis met het sportlandschap en ondersteunt de sportsector door middel 
van maatbegeleiding, het geven van vormingen en het ontwikkelen van instrumenten. Zo help 
je onze missie in het Vlaamse sportlandschap waar te maken. Je gaat ten volle voor de 
ondersteuning van een sportsector waarin kinderen, jongeren en volwassenen op veilige, 
ethische en plezierige manier van hun sport kunnen genieten. 

 

Jobinhoud 
Je versterkt het team als beleidsmedewerker en case-ondersteuner. 

▪ Je verdiept je inhoudelijk in het voor ICES prioritaire ethische thema integriteit: fysieke, 
psychische, seksuele integriteit en pesten in de sport. Affiniteit met/kennis over dit 
thema is dus een absolute plus. 

▪ Je ondersteunt samen met een collega de sportsector in het behandelen van cases 
integriteit. Je helpt aanspreekpersonen integriteit in de sportsector cases op de juiste 
manier tot een goed einde te brengen. 

▪ Je organiseert een ondersteuningsaanbod voor aanspreekpersonen integriteit in 
sportfederaties, lokale overheden en sportclubs. 

▪ Je werkt projecten uit rond dit thema. 
▪ Je ontwikkelt instrumenten en vormingen om de sportsector te ondersteunen. 
▪ Je volgt de actualiteit omtrent het ethisch sportbeleid op en geeft mee vorm aan de 

toekomstvisie van onze organisatie. 
▪ Je geeft vormingen voor de sportsector. 

 

 

http://www.ethischsporten.be/
https://www.ethischsporten.be/over-ons/missie-en-visie/
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Jouw profiel 
We zoeken iemand die vanuit relevante expertise en ervaring en/of sterke interesse ons team 
komt versterken. 

▪ Je bent in het bezit van een master diploma of gelijkwaardig door ervaring. 
▪ Kennis van en affiniteit met het Vlaamse sportlandschap en sportbeleid is een pluspunt. 
▪ Ervaring in case-ondersteuning is een plus. Je bent echter niet op zoek naar een job in 

de hulpverlening. Case-ondersteuning zal niet het grootste onderdeel van je 
takenpakket uitmaken. Je hebt in de eerste plaats affiniteit met ethiek in de sport en 
interesse in beleidsondersteuning. Ervaring met ethische thema’s is dan ook een troef. 

▪ Je kan zelfstandig aan een project werken en neemt initiatief. 
▪ Je bent sterk in plannen, organiseren en jezelf en anderen structuur geven. 
▪ Je gaat steeds correct en constructief om met anderen (zowel individueel als in groep). 
▪ Je komt graag in contact met anderen en bent vlot in de omgang. 
▪ Snelle indiensttreding is een plus. 
▪ Je bent flexibel op het vlak van: 

- Inhoud: je ziet het volledig zitten om je in te zetten voor het thema integriteit, maar 
denkt ook graag mee na over andere ethische thema’s. 

- Werkritme: een vorming geven in het weekend of een overleg ’s avonds zijn voor 
jou geen probleem. 

Ons aanbod 

▪ Een afwisselende en inhoudelijk uitdagende functie met veel ruimte voor initiatief 
▪ Een halftijdse vaste job met kans op uitbreiding 
▪ Een aantrekkelijk salaris, flexibele verlofregeling, maaltijdcheques, laptop en GSM 
▪ Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met openbaar vervoer 
▪ Een werkplaats in Gent (Huis van de Sport) 
▪ Een flexibele werk-privé combinatie met glijdende werkuren en mogelijkheid tot 

combinatie met thuiswerk 
▪ Tewerkstelling in een klein, dynamisch en gedreven team met hele toffe collega’s 😊 

ICES wil de samenleving, waarvoor zij zich inzet, zo goed mogelijk weerspiegelen. Wij 
selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten, talenten en vaardigheden, los van gender, 
afkomst, handicap, geaardheid, … 

 

Interesse? 

▪ Bezorg je CV en motivatiebrief tegen ten laatste 15 juli 2022 aan 
evy@ethischsporten.be met onderwerp ‘Sollicitatie beleidsmedewerker’. 

▪ Je krijgt een seintje van ons op 5 augustus. De sollicitatiegesprekken gaan door in de 
week van 8 en 15 augustus. 

▪ Twijfel je of jouw profiel past binnen de job? Bel ons gerust op! 
▪ Wens je meer info over de jobinhoud? Contacteer Evy Van Coppenolle: 

evy@ethischsporten.be of 09 243 11 36. 
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