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ABSTRACT  
Heel wat schandalen en misbruiken in de sportwereld geven aan dat er 

nood is aan meer ethisch gedrag op en naast het sportveld. Het decreet 

Ethisch Verantwoord Sporten tracht paal en perk te stellen aan de 

wantoestanden en verwacht van de sportfederaties en -clubs dat ze hier 

gevolg aan geven. We stelden vast dat in meer dan de helft van de 

gevallen de Vlaamse sportclubs (sporttakken badminton, voetbal, 

gymnastiek, judo, tennis en paardensport) hun toevlucht nemen tot de 

installatie van een ethische code om ethisch verantwoord sporten te 

promoten. De ethische code neemt diverse vormen aan, maar we stellen 

vast dat er bij het ontwerp, het implementeren en het opvolgen van de 

code een belangrijke rol is weggelegd voor de trainer.  
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Inleiding 

Hoewel heel wat sportactiviteiten verlopen in 

een constructieve sfeer en sport vaak 

positieve en verenigende effecten heeft, 

gebeuren er helaas ook mindere fraaie zaken 

op de Vlaamse sportvelden. Ouders die de 

longen uit hun lijf gillen om hun agressieve 

verwijten hoorbaar te maken aan een 8-jarige 

tegenspeler, intimidatie van trainers en 

scheidsrechters, omkopen van wedstrijden en 

gebruik van prestatiebevorderende 

middelen,… Iedereen kan wel voorbeelden 

bedenken van dergelijk onethisch en 

onsportief gedrag. Om deze wantoestanden 

aan te pakken, lanceerde de Vlaamse Regering 

het decreet ‘Medisch en Ethisch Verantwoord 

Sporten (MEVS)1. Daarin worden zes ethische 

thema’s onder de aandacht gebracht: rechten 

van het kind in de sport, inclusie, respect voor 

diversiteit, fairplay, fysieke en psychische 

integriteit van het individu en solidariteit. De 

federaties gingen aan de slag met een 

zelfgekozen thema en er werden heel wat 

acties op touw gezet om de goede 

voornemens in praktijk om te zetten.  

Een veelvoorkomend instrument om meer 

ethisch gedrag in de sportwereld te promoten,  
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http://www.cjms.vlaanderen.be/gezondsporten
/evs  

 

is de ethische code. In een grootschalig 

onderzoek gingen we na hoe ethische codes 

geïnstalleerd en gebruikt worden in Vlaamse 

sportclubs en welke rol de trainer in dit proces 

heeft. 

Bevraging  

In het kader van een omvangrijk onderzoek in 

opdracht van de Vlaamse Regering, in 

samenwerking met het Internationaal 

Centrum voor Ethiek in Sport (ICES vzw)2, 

werd een bevraging georganiseerd bij Vlaamse 

sportclubs. Meer bepaald badminton, voetbal, 

gymnastiek, judo, tennis en paardensport 

kwamen aan bod, om een divers aantal 

sporttakken te bereiken en zowel groeps- als 

individuele sporten onder de loep te nemen. 

De vragenlijst werd verspreid door de 

specifieke sportfederaties via allerlei kanalen: 

website, aparte nieuwsbrief, mail naar de 

contactpersoon van de club en via de 

facebookpagina’s van de sportclubs indien 

voorhanden. In totaal namen 546 clubs deel 

aan de enquête, die peilde naar de 

aanwezigheid en het tot stand komen van een 

ethische code in de organisatie. We definiëren 

'ethische code' in deze enquête als: “Een 

document met richtlijnen met betrekking tot 
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ethisch verantwoord gedrag binnen de 

sportorganisatie.“  Voorbeelden zijn een 

charter, een gedragscode en de 

Panathlonverklaring3.  

Resultaten 

Een eerste belangrijk resultaat is het 

voorkomen van ethische codes in de 

bevraagde Vlaamse sportclubs: in 55% van de 

gevallen is er een ethische code aanwezig. 

31% van de codes bestaat uit de 

Panathlonverklaring, maar de overgrote 

meerderheid heeft een eigen ethische code.  

Bij het ontwerp van de ethische code zien we 

dat niet alleen het bestuur een belangrijke rol 

speelt (in meer dan 80% van de gevallen 

neemt zij de voortrekkersrol bij het ontwerp 

op zich), maar ook de trainers worden in 

driekwart van de gevallen actief betrokken bij 

het opstellen van de ethische code. Bovendien 

vormen de trainers, samen met de spelers 

uiteraard, het belangrijkste onderwerp van de 

ethische code. In 75% van de documenten zijn 

specifieke ethische richtlijnen voor de trainer 

opgenomen. Pas op de derde plaats komen 

richtlijnen voor het bestuur aan bod, gevolgd 

door richtlijnen voor ouders en supporters. 

In de meeste gevallen gebeurt de 

communicatie van de code via de website. 

Daarnaast worden er in heel wat clubs ook 

andere methoden gebruikt om de boodschap 

over te brengen, gaande van aparte 
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 http://www.panathlonvlaanderen.be/node/10  

infosessies tot nieuwsbrieven en posters over 

het onderwerp. Hoewel de communicatie dus 

niet standaard via de trainer verloopt, is hij 

volgens het clubbestuur wel het belangrijkste 

aanspreekpunt voor vragen over de ethische 

code, naast de bestuursleden zelf.  

Wanneer we kijken naar het uitvoeren en 

opvolgen van de ethische code, zien we dat 

bestuurders aangeven dat meer dan de helft 

van de ethische codes richtlijnen bevat met 

sancties in geval van overtreding en dat deze 

sancties ook actief worden toegepast. Wat 

echter vaak ontbreekt, is de aanwezigheid van 

een vaste procedure bij het voorkomen van 

klachten/overtredingen, alsook bescherming 

voor de zogenaamde klokkenluiders.   

Conclusies 

Uit ons onderzoek blijkt dat de trainer volgens 

de club een belangrijke rol speelt bij het 

ontwerp van de ethische code. Het lijkt logisch 

dat de trainer zeer goed geplaatst is voor het 

uittekenen van de inhoud van het instrument. 

Ook het feit dat hij beschermd wordt via de 

ethische codes en ook zelf richtlijnen krijgt 

over EVS blijkt uit de enquête. 

Toch denken we dat er toch nog heel wat 

andere belangrijke taken zijn weggelegd voor 

de trainer wanneer het op het gebruik van 

ethische codes aankomt. Voorlopig wordt de 

trainer niet actief betrokken bij de 

communicatie van de code, hoewel hij wel als 

aanspreekpunt optreedt. Een uitbreiding van 

zijn rol in het communiceren van de code lijkt 

http://www.panathlonvlaanderen.be/node/10
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wenselijk, gezien zijn voorbeeldfunctie en 

omdat hij de spelers zeer goed (én frequent) 

bereikt. Aangezien de trainer betrokken wordt 

bij het ontwerp, is hij bovendien ook 

goedgeplaatst om de achterliggende redenen 

voor richtlijnen in de ethische code mee te 

geven. Dergelijk inzicht in het ontstaan van de 

richtlijnen kan mogelijks bijdragen tot een 

betere opvolging van de code door de spelers. 

In veel gevallen ontbreekt de bescherming van 

een klokkenluider bij klachten over ethisch 

wangedrag. Aangezien ook de trainer 

gemakkelijk in de positie kan verzeild geraken 

dat hij overtredingen te melden heeft, pleiten 

we er voor om een vaste procedure in geval 

van klachten op te nemen in ethische codes 

en om discretie bij het uiten van klachten en 

overtredingen te voorzien. Op deze manier 

hoeft de trainer niet de dupe te worden van 

zijn correct optreden.  

De aangehaalde elementen hoeven geen 

(grote) extra belasting voor de trainer te 

vormen, op voorwaarde dat deze goed 

geïnformeerd is, maar kunnen integendeel zijn 

taak en verantwoordelijkheid op vlak van 

ethisch verantwoord sporten ondersteunen en 

beter omschrijven. 
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