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VOORWOORD
Sportfederaties en sportdiensten  hebben via het decreet Gezond en Ethisch Sporten (GES)  1 een opdracht om sportclubs aan te zetten 
tot een gezonde sportbeoefening en een ethisch sportklimaat. Hiervoor nemen sportfederaties en sportdiensten  tal van originele 
initiatieven. Het is van groot belang sportclubs te stimuleren om die acties op en naast het terrein zichtbaar te maken zodat een 
positieve clubcultuur deel is van de dagelijkse praktijk. Het is echter niet zo eenvoudig om ethische waarden en normen te vertalen naar 
praktische elementen die van toepassing zijn bij de sport. Met deze handleiding wil het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES 
vzw) alvast een aanzet geven.

ICES ondersteunt, informeert en stimuleert de Vlaamse sportsector om actief te investeren in ethische waarden en normen die 
belangrijk zijn bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening. Aan de hand van kennisverzameling, wetenschappelijk onderzoek, vormingen, 
opstellen van toolkits, brochures etc. begeleidt ICES verscheidene sportorganisaties. ICES werkt hiervoor samen met verschillende 
partners (Vlaamse Sportfederatie [VSF], Panathlon, Universiteit Gent, Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Antwerpen, Vrije 
Universiteit Brussel…) en wordt daarbij gesteund door de Vlaamse Overheid. 

 

www.ethicsandsport.com

info@ethicsandsport.com

1 Decreet inzake 

Gezond en Ethisch 

Sporten van 

20/12/2013, in 

opvolging van het 

decreet inzake 

Medisch en Ethisch 

Verantwoorde 

Sportbeoefening van 

13/07/2007
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INLEIDING
Deze handleiding geeft sportfederaties inzichten en tips over kwaliteitslabels mee en helpt hen hun bestaande label te verrijken of aan te vullen met ethische criteria. 
Sportdiensten kunnen kunnen dit vertalen naar aanpassingen voor hun subsidiereglement voor sportclubs. Hiermee trachten we een bijdrage te leveren om van sport in 
het algemeen, en jeugdsport in het bijzonder, een positieve ervaring te maken waarbij iedereen zich optimaal kan ontplooien. 

Voorafgaand aan het schrijven van de handleiding werd een enquête uitgevoerd bij alle sportfederaties. Deze enquête ging na welke federaties reeds over een 
kwaliteitslabel beschikken en wat hun ervaringen zijn. Daarnaast werd er specifiek aandacht besteed aan de aanwezigheid van ethische criteria in dit kwaliteitslabel. 
Verder werd er eveneens informatie gevraagd over de manier waarop de sportclubs worden geëvalueerd om te bepalen of ze het kwaliteitslabel verdienen. De resultaten 
van deze enquête zijn geïntegreerd bij de ontwikkeling van deze handleiding.

Enquête kwaliteitslabels (november 2013)

AANTAL PERCENTAGE

Verzonden 94 100%

Geantwoord 74 79%

Niet geantwoord 20 21%

Geantwoord 74 100%

Hebben label 26 35%

Hebben geen label 48 65%

De handleiding start (1) met een omschrijving van kwaliteitslabels en -criteria en waarom deze nuttig kunnen zijn. (2) Deel twee geeft een overzicht van verschillende 
aanpakken. Zo kan een sportorganisatie werken aan geïsoleerde ethische acties, maar kan ethiek ook verweven zitten in algemene kwaliteitsinitiatieven. Vervolgens kan 
een kwaliteitslabel verschillende vormen aannemen: één label waarbij een club aan alle criteria moet voldoen, of een label uitgerust met verschillende niveaus, waarbij 
elk niveau extra kwaliteitscriteria vereist. Met een verscheidenheid aan incentives kan een federatie haar sportclubs stimuleren om het label te behalen. Daarnaast 
worden sportclubs best begeleid, ondersteund en opgevolgd in hun proces. (3) In het derde deel worden voor ethiek in het algemeen en per ethisch thema (fair play, 
sociale integriteit en persoonlijke integriteit) voorbeelden van criteria gegeven. (4) Tot slot stellen we enkele goede voorbeelden uit binnen- en buitenland voor.

Veel succes! 



PA
G

IN
A

 6

   Definities2 

Ethisch sporten

Sporten in overeenstemming met het geheel van positieve waarden en normen en daarmee verband houdende maatregelen die eenieder in acht moet nemen met het 
oog op de bewaring en bevordering van de persoonlijke integriteit (fysieke, psychische en seksuele), fair play en sociale integriteit (solidariteit, diversiteit en inclusie).

1 Fair play 
Fair play of eerlijk spel(en) is het moreel juist beoefenen van sport, uitgedrukt in het zich houden aan de geschreven (formele fair play) en ongeschreven regels (informele fair play), 
een goede onderlinge omgang en het streven naar kansengelijkheid.

2 Sociale integriteit 
Sociale integriteit is een koepelterm voor de begrippen diversiteit, inclusie en solidariteit. Het gaat over respect in de brede zin tussen individuen en groepen (spelers, trainers, 
bestuur, clubs onderling, club-federatie-sportdienst). Waarbij ieder individu, tot welke maatschappelijke groep hij/zij ook behoort, de mogelijkheid gegeven wordt om volwaardig 
deel te nemen aan sport.

3 Persoonlijke integriteit 
Persoonlijke integriteit is de ongeschonden toestand van een individu en dit zowel op fysiek, psychisch als seksueel vlak.

 2 ICES, 2014, 

Eindrapport 

overheidsopdracht 

Ethisch verantwoord 

sporten in opdracht van 

de Vlaamse Overheid, 

ICES.
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1  KWALITEITSLABEL
1.1  WAT IS EEN KWALITEITSLABEL
Een kwaliteitslabel voor sportclubs geeft sporters, ouders, trainers, begeleiders en andere sportactoren de garantie dat ze aan welbepaalde kwaliteitscriteria voldoet en 
dat dit ook expliciet gecontroleerd wordt door de sportfederatie. Belangrijk hierbij is dat de criteria om een kwaliteitslabel te kunnen verdienen openbaar worden gemaakt 
zodat iedereen weet wat het label precies inhoudt. Deze kwaliteitscriteria kunnen verschillende facetten van een sportclub belichten, zoals een efficiënt clubbestuur, 
ledenmanagement, dynamisch vrijwilligersbeleid, kwalitatief sportaanbod en initiatieven om ethisch sporten in het dagelijkse handelen van de clubleden te introduceren. 
Kortom, een kwaliteitslabel helpt mensen bij het vinden van een sportclub die zich engageert om iedereen op een verantwoorde, kwalitatieve en leuke manier te laten 
sporten! 

In Vlaanderen heeft double pass baanbrekend werk verricht door kwaliteitsaudits binnen de sportcontext uit te voeren (www.footpass.be/labels).  
Op basis van deze audits wordt vervolgens een kwaliteitslabel uitgereikt aan clubs die voldoen aan de minimumvereisten.

1.2  VOOR- EN NADELEN VAN EEN KWALITEITSLABEL
Een kwaliteitslabel heeft voor- en nadelen. Als federatie moet je die goed overwegen alvorens een label in te voeren. 

Eén van de grootste voordelen is dat je het beleid (missie en visie) van de federatie kan vormgeven en uitwerken via het kwaliteitslabel. Het zorgt er voor dat je beleid iets 
tastbaar en concreet wordt voor de sportclubs. Verder kan je aspecten integreren waar je als federatie aan wil werken of een accent wil op leggen. Via het label motiveer 
je clubs om aan die aspecten te werken. Zo stijgt de kwaliteit van de clubs, waardoor op haar beurt de kwaliteit van de federatie verhoogt. Bovendien verbetert de relatie 
tussen de club en de federatie en krijg je een beter zicht op de werking van je clubs. Voor de clubs zelf heeft het ook tal van voordelen die je kan vinden bij het punt 2.4 
‘incentives’. 

    Enkele citaten van federaties in verband met de voordelen van een kwaliteitslabel  

“Een kwaliteitslabel is een stimulans voor clubs om kwaliteitsbevorderende acties te ondernemen.”

“Via een kwaliteitslabel hebben ouders van kinderen die zich willen inschrijven op deze manier een zekere garantie om bij een goede club terecht te komen.”

“Een kwaliteitslabel kan clubs motiveren/stimuleren om zich te verbeteren.”

“Je kan focuspunten aangeven die je als federatie van belang vindt en de clubs via het kwaliteitslabel meenemen in dit verhaal.”

“Via een kwaliteitslabel wordt onrechtstreeks ook de interne kwaliteit van de federatie verbeterd.”

“De betrokkenheid/relatie tussen de clubs en federatie verhoogt.”

“Via een kwaliteitslabel heb je de mogelijkheid tot het stimuleren van andere aspecten van de federatiewerking (trainersopleiding, competitie…).”

“Het is een middel om de doelstellingen van de federatie te bewerkstelligen.”

“Op die manier heb je een goed overzicht van de werking binnen de clubs.”

* uit de gegevens van de enquête kwaliteitslabels (november 2013)
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Aan de andere kant heeft het invoeren van een kwaliteitslabel ook enkele nadelen. Het vraagt van zowel de federatie als de club de nodige tijd en inspanning. Voor kleine 
clubs kan het een drempel zijn om in te stappen, waardoor je hen kan ‘verliezen’. Bovendien is niet alles even goed meetbaar en geeft papier niet altijd weer wat er zich in 
de werkelijkheid afspeelt. Bij punt 2.6 ‘Opvolging en controle’ vind je tips om aan deze nadelen tegemoet te komen. 

    Enkele citaten van federaties in verband met de nadelen van een kwaliteitslabel  

“Het vraagt tijd en energie en de wil om te veranderen op een aantal vlakken.”

“Kleine clubs zien het halen van het label als te moeilijk.” 

“Clubs die misschien wel goed zijn, maar laks zijn met de administratie, behalen het label niet.”

“Soms moet er een subjectieve beoordeling gemaakt worden, dit is niet gemakkelijk.”

“Niet alles is meetbaar. Sommige clubs kunnen bepaalde zaken mooier voorstellen dan de realiteit.”

“Je moet een norm stellen en daar vallen altijd clubs buiten, zeker voor clubs die het net niet halen, kan dit soms moeilijk zijn. Indien de lijn echter eenduidig, objectief 
en transparant is, dan merk je vaak ook begrip hiervoor.”

  * uit de gegevens van de enquête kwaliteitslabels (november 2013)

1.3 ETHISCHE CRITERIA IN EEN KWALITEITSLABEL 
Als sportfederatie is het niet altijd gemakkelijk om sportclubs warm te maken voor de ontwikkelde initiatieven op het vlak van ethisch sporten. Dit heeft dikwijls te maken 
met het misverstand dat aandacht voor ethiek een taak is die bovenop andere taken komt. Het dient anders bekeken te worden: ethisch sporten is verweven met het 
dagelijkse handelen binnen een sportorganisatie en maakt dus deel uit van zowel de lesgeefpraktijken, sportstages, sportkampen als van bestuursgerelateerde zaken. 
Vaak worden er dus, bewust of onbewust, reeds heel wat inspanningen geleverd op vlak van ethisch sporten. Door deze bestaande inspanningen inzake ethisch sporten 
te koppelen aan een kwaliteitslabel kan je sportclubs belonen voor hun goede werk. Alleszins is de toevoeging van ethische criteria aan kwaliteitslabels een doeltreffend 
middel om de integrale werking van de sportclubs te verbeteren en om de sport veiliger en ethischer te maken.
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2 AANPAK
2.1  INHOUD CRITERIA EN LABEL
Om het ethisch klimaat in je sportclubs te stimuleren kan je specifieke ethische kwaliteitscriteria opnemen. Voorbeelden hiervan zijn het organiseren van een 
fairplayactie, kortingssystemen voorzien voor bepaalde doelgroepen, een gedragscode opstellen en het aanstellen van een aanspreekpersoon integriteit (API). Daarnaast 
kunnen algemene kwaliteitscriteria, die de globale kwaliteit van de organisatie doen stijgen, onrechtstreeks de ethische bewustwording in je sportorganisatie doen 
groeien. Het aantrekken van gediplomeerde trainers zorgt er bijvoorbeeld voor dat er pedagogische knowhow aanwezig is die kan helpen bij het opmerken en aanpakken 
van pestgedrag.

Vervolgens kan je er voor kiezen om criteria te bundelen en hieraan een label te koppelen. Hier kan je kiezen voor een specifiek ethisch kwaliteitslabel, waar uitsluitend 
ethische criteria in vervat zitten (zie 4. Voorbeelden uit de praktijk: Vlaamse Liga Paardensport), of voor een algemeen kwaliteitslabel, met naast algemene ook 
aanvullende ethische criteria (zie 4. Goede voorbeelden uit de praktijk: GymnastiekFederatie Vlaanderen). 

In deze bundel gaan we vooral in op de concrete ethische criteria die je als organisatie kan integreren in enerzijds een ethisch kwaliteitslabel en anderzijds een algemeen 
kwaliteitslabel. In deel 3 ‘Ethische criteria’ vind je voorbeelden.

77% (N=20) van de federaties met een kwaliteitslabel (N=26) maakt gebruik van een subsidie in het kader van de facultatieve opdracht jeugdsport. 

* uit de gegevens van de enquête kwaliteitslabels (november 2013)

2.2  DUUR 
Een kwaliteitslabel is bij voorkeur niet eeuwig geldig. Eenmaal een club het behaald heeft, bestaat de kans dat ze het jaar nadien niet meer voldoet aan criteria van 
het label. Het kwaliteitslabel verbinden aan een tijdslimiet is dus aan te raden. Hoe lang het label geldig blijft, moet je binnen de federatie bepalen. Dit hangt af van 
organisatorische omstandigheden en van de vlotheid waarmee de verantwoordingsstukken van de clubs kunnen worden nagegaan. Daarbij moet ook de aard van de 
criteria in rekening gebracht worden: indien je verwacht dat een club om de twee jaar een fairplayinitiatief neemt, dan lijkt het logisch om dit om de twee jaar controleren. 
Indien je criteria zo opstelt dat clubs jaarlijks aan iets moeten voldoen, is de duur van een jaar beter werkbaar. Het is dus van belang dat de duur is afgestemd op de 
kwaliteitscriteria. Een hernieuwing van label neemt echter vaak niet evenveel tijd en werk in beslag als het (voor de eerste maal) bekomen van een label. Ook op dat vlak 
kun je differentiëren.

Bij 81% (N=21) van de federaties die een label uitreiken (N=26), is het één jaar geldig.

* uit de gegevens van de enquête kwaliteitslabels (november 2013)

2.3  MOGELIJKE LABELVORMEN
Elk criterium krijgt een aantal punten toegewezen. Het totaal aantal behaalde punten bepaalt of de club al dan niet een label verdient. In hoofdstuk 3 worden concrete 
criteria uitgewerkt per thema (ethiek algemeen, persoonlijke integriteit, sociale integriteit en fair play). We geven alvast een voorbeeld van hoe je de ethische criteria in 
het label kan integreren. Dit kan dienen als leidraad om als federatie een op maat gemaakte en eenvoudig te hanteren beoordelingsprocedure te ontwikkelen.
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2.3.1  NIVEAUS

Bij het uitwerken van een kwaliteitslabel kan je enerzijds kiezen voor één label dat voor alle clubs het doel vormt. Anderzijds kan je werken met een niveausysteem 
waarbij sportclubs het eerste niveau trachten te behalen en vervolgens een stap verder gaan om de daaropvolgende niveaus na te streven. Op die manier verlaag je de 
drempel voor sportclubs om in het kwaliteitslabelsysteem te stappen en worden zij toch beloond voor het bereiken van de minimuminspanningen die je als sportfederatie 
verwacht. Aan elk niveau kan je een label met een specifieke naam koppelen, of je kan werken met een sterrensysteem. Welk label(niveau) een club krijgt, kan je laten 
afhangen van de score die clubs verdienen dankzij de inspanningen die ze doen per criterium. Zo werken de Vlaamse Zwemfederatie en de Vlaamse Volleybalbond met 
een bronzen, zilveren of gouden label. Onder andere de Vlaamse Triatlon en Duatlon Liga werkt met een sterrensysteem: het aantal behaalde sterren weerspiegelt de 
kwaliteit van de sportclub.

LET OP! Met het hanteren van een bronzen, zilveren en gouden label bestaat de kans dat een club die een bronzen label heeft behaald, daar niet zo snel mee 
zal uitpakken. Binnen de sport heeft een bronzen kleur de perceptie niet goed of niet de beste te zijn. Een sterrensysteem kan dit (deels) oplossen. 

VOORBEELD: Een federatie heeft een driesterrenkwaliteitslabel ontwikkeld. Afhankelijk van het aantal zelfgekozen criteria waaraan een sportclub voldoet, krijgt deze 
een 1-,2- of 3-sterrenlabel. De federatie kiest voor deze aanpak omdat ze de clubs zoveel mogelijk wil stimuleren om die criteria te kiezen die echt een bijdrage kunnen 
leveren aan een betere ethische sportclubwerking. 

CATEGORIE AANTAL CRITERIA VOOR * AANTAL CRITERIA VOOR ** AANTAL CRITERIA VOOR ***

Ethiek algemeen 2 3 4

Fair Play 2 3 4

Sociale intergriteit 2 3 4

Individuele intergriteit 2 3 4

De helft van de federaties met een kwaliteitslabel werkt met een drielabelniveau. Ongeveer een vierde werkt met één niveau. De rest van de federaties 
hanteren verschillende niveaus (zie tabel).

AANTAL PERCENTAGE

1 niveau 7 27%

2 niveaus 1 4%

3 niveaus 13 50%

4 niveaus 0 0%

5 niveaus 4 15%

6 niveaus 0 0%

7 niveaus 1 4%



PA
G

IN
A

 11

2.3.2 DOELGROEP

Een andere mogelijkheid is het ontwikkelen van een apart kwaliteitslabel voor bijvoorbeeld recreatieve en prestatiegerichte clubs. Afhankelijk van de primaire 
doelstelling van de club, namelijk plezierbeleving of optimale prestaties, zullen er andere werkpunten zijn die aandacht verdienen. Er bestaan reeds verschillende 
voorbeelden van kwaliteitslabels in de Vlaamse sportwereld. De Vlaamse Vereniging voor Golf werkt met een Birdie-label voor clubs met een kindvriendelijke werking en 
een Eagle-label voor clubs met een topsportwerking. Ook de Tennis Vlaanderen maakt een dergelijk onderscheid tussen recreatieve en competitieve clubs. 

De federatie kan, rekening houdend met specifieke omstandigheden, bijzondere goodwill aan de dag leggen voor clubs die zich voor de eerste keer kandidaat stellen. Zo 
kan je een methode uitwerken om startende clubs de motivatie te geven om in te stappen. Bij Parantee en de Dansliga is er een apart luik voorzien voor startende clubs. 
Een ander voorbeeld is dat je eenmalig een lager aantal criteria vooropstelt of werkt met dubbele punten.

2.3.3 PRIORITEITEN

Als sportfederatie kan je prioriteiten van je beleid meegeven via het kwaliteitslabel door meer belang te hechten aan bepaalde verplichte criteria. Aanvullend kunnen 
eveneens een aantal optionele/facultatieve criteria geïntegreerd worden. Hieruit kunnen sportclubs zelf enkele aandachtspunten selecteren die ze relevant en 
interessant vinden voor de eigen clubcontext (zie bijvoorbeeld Vlaamse Tennis Vereniging). 

2.4 INCENTIVES 
Sportclubs die het kwaliteitslabel hebben behaald, kunnen hiervoor extra beloond worden door de sportfederatie (extrinsieke beloning). De concrete inhoud van deze 
beloning zal uiteraard afhangen van de mogelijkheden binnen de sportfederatie zelf. Om sportfederaties te inspireren bij het uitdenken van incentives, zetten we hieronder 
verscheidene ideeën op een rij.

Natuurlijk is het doel van een kwaliteitslabel pas echt bereikt als sportclubs dit willen behalen omwille van het feit dat ze echt geloven in een betere clubwerking waarbij 
een ethisch klimaat leeft (intrinsieke motivatie). Uiteraard zullen niet alle clubs even sterk gemotiveerd zijn. Om de minder gemotiveerde clubs te overtuigen zich in te 
zetten om het kwaliteitslabel te behalen, zullen bijkomende incentives nodig zijn. 

Voor de incentives maken we onderscheid tussen twee grote categorieën, namelijk zichtbaarheid (1) en financiële beloningen (2). Deze categorieën kwamen naar voor uit 
de bevraging bij sportfederaties die reeds werken met een kwaliteitslabel.

Naast het belonen met incentives bij het behalen van het label, kan je eveneens omgekeerd tewerk gaan en het label als voorwaarde stellen voor een aantal aspecten. 
Zo kan de federatie verplichten dat sportclubs die deelnemen aan competities het label moeten behalen. Een andere mogelijkheid is dat clubs met een label voorrang 
krijgen voor het organiseren van wedstrijden en recreatieve toernooien.
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MOGELIJKE INCENTIVES EEN WOORDJE UITLEG… VOORDELEN
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Exclusief gebruik van het kwaliteitslogo

De sportfederatie ontwikkelt in functie van het kwaliteitslabel 
een aantrekkelijk logo dat door de sportclubs gebruikt 
kan worden als promotiemateriaal. Clubs kunnen dit logo 
gebruiken op hun website, nieuwsbrieven, flyers, etc. 

Het kwaliteitslabel krijgt als het ware een gezicht. 
Het is belangrijk dat clubs duidelijk kunnen maken 
aan de buitenwereld dat ze dit label verdiend 
hebben. Dit zal tevens zorgen voor een grotere 
naambekendheid van het kwaliteitslabel. 

Vermelding van de clubs met kwaliteitslabel bij de 
externe communicatie 

Als sportfederatie tracht je die sportclubs die het 
kwaliteitslabel behaald hebben, zoveel mogelijk te promoten 
via externe communicatiekanalen(website, persconferenties, 
clubfolder, programmaboekje evenementen…). 

Dit zorgt voor extra positieve publiciteit voor de 
sportclubs. Daarnaast zal het kwaliteitslabel zelf 
ook meer in de belangstelling komen te staan en 
krijgt het label meer waarde voor anderen. 

Jaarlijkse happening voor de uitreiking van de 
kwaliteitslabels 

Als sportfederatie kan je ieder jaar een happening 
organiseren waarop je de kwaliteitslabels feestelijk uitreikt. 
Je kan hiervoor ook samenwerken met de gemeente/stad 
opdat dit nieuws ook op lokaal niveau verspreid wordt.

Via een feestelijke uitreiking worden de clubs met 
kwaliteitslabel nog eens extra in de bloementjes 
gezet. Dit kan ook de bekendheid van het 
kwaliteitslabel ten goede komen.

Promotie-en erkenningsmateriaal 

Je kan de sportclub via promotie-en erkenningsmateriaal 
belonen. Dit materiaal kan bestaan uit posters, flyers, 
bierkaartjes… waar men een mooie ethische doelstelling van 
de maand kan op plaatsen, tips, enz.

Clubs hoeven niet zelf dergelijk materiaal te 
voorzien. Daarnaast kan de federatie via de clubs 
zo veel mogelijk sporters, ouders, trainers, … 
bereiken om hun ethische boodschap uit te dragen.
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Korting op producten/bijscholingen 

Als sportfederatie kan je vastleggen dat indien sportclubs 
met een kwaliteitslabel bepaalde aankopen doen voor de 
sportclub of een bijscholing willen volgen, de sportfederatie 
een deel hiervan terugbetaalt. 

Op deze manier worden clubs gemotiveerd om 
steeds te vernieuwen. 

Subsidies

FO Jeugdsport 
In het kader van de facultatieve opdracht van het 
Jeugdsportfonds reiken heel wat federaties financiële 
incentives uit aan sportclubs die aan de criteria van het 
kwaliteitslabel voldoen. In het subsidiereglement wordt wel 
op voorhand bepaald waaraan de sportclubs dit geld mogen 
besteden.

Gemeentelijke subsidiereglementen 
Je kan als federatie de clubs er eveneens van bewust 
maken dat het kwaliteitslabel ook op gemeentelijk 
niveau onrechtstreeks voordelen kan opleveren. Via de 
gemeentelijke subsidiereglementen wordt er immers ook 
kwaliteitsverbetering gestimuleerd. Door het kwaliteitslabel 
van de sportfederatie te behalen, zal de club eveneens 
voldoen aan de gemeentelijke subsidiereglementen.

Sportclubs kunnen via de subsidies investeren in 
bijscholingen, beter materiaal, de organisatie van 
allerhande initiatieven.
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2.5 BEGELEIDING
Als federatie kan je een begeleidende rol vervullen om clubs te stimuleren en te helpen bij het behalen van het label. Daarnaast kan je ook een begeleidende rol spelen nadat 
een club het label heeft behaald. Via volgende elementen kan je een ondersteunende rol bieden. 

• VOORSTELLING OP DE AV 
De algemene vergadering is een goed moment om het label voor te stellen en onder de aandacht te brengen. Via een korte presentatie met de meest belangrijke 
informatie kan je clubs warm maken om in het label te stappen. Daarnaast kan je clubs die het label reeds behaald hebben extra onder de aandacht brengen en in de 
watten leggen. Zo kan je hen bijvoorbeeld publiekelijk waarderen of kan de club kort zijn werking voorstellen, zodat dit stimulerend werkt voor de andere aanwezige clubs. 

 

 Het Dynamo Project ontwikkelde in samenwerking met de Universiteit Gent een typologie van de sportclubs. Het onderzoek onderscheidt vier types non-
profit sportclubs op basis van de capaciteit (het ‘kunnen’) en de bereidheid (het ‘willen’) om veranderingen in de sportclub aan te brengen. De indeling in 
types sportclubs kan verschillende actoren (zoals sportfederaties en sportdiensten) helpen om hun sportclubondersteuning af te stemmen op de noden 
van de verschillende soorten sportclubs en deze nog efficiënter aan te bieden. Indien je wil weten welke types sportclub de clubs van jouw sportfederatie 

zijn, kan je dit nagaan via een gratis online bevragingstool. Voor meer informatie kan je mailen naar info@dynamoproject.be. 

• BROCHURE / HANDLEIDING  
Een brochure of handleiding moet op een overzichtelijke manier weergeven wat van een sportclub verwacht wordt om een label te behalen. Volgende elementen moeten 
er zeker een plaats krijgen: de criteria om het label te behalen en de wijze van scoren, de duur van het label, de verschillende niveaus, de manier van rapporteren, de 
deadline en de incentives die een club kan verkrijgen via het kwaliteitslabel. Je kan ook iets meer uitleg geven waarom de federatie kiest voor bepaalde criteria. Stel in de 
eerste plaats je reglement zo duidelijk mogelijk op om clubs niet af te schrikken. Indien je een handleiding maakt, hou het dan kort en laagdrempelig. 

• VIA WEBSITE (FORUM/VRAGEN/STAPPENPLAN) 
Op de website kan een aparte pagina met informatie over het label nuttig zijn. Je zou ook een stapje verder kunnen gaan en een forum opmaken waarop clubs vragen aan 
elkaar kunnen stellen en zo inspiratie kunnen opdoen. Via een stappenplan met een duidelijke timing kan je op een overzichtelijke manier de informatie weergeven.

• SJABLOON 
Een sjabloon geeft clubs een beter beeld van wat er van hen verwacht wordt. Dit heeft zowel voordelen voor de federatie als voor de sportclub. Je kan bijvoorbeeld een 
voorbeeldformulier ontwikkelen voor het rapporteren van problemen. Hierdoor worden clubs verlost van het opstellen van het document, en kunnen ze zich concentreren 
op het invullen nadat een voorval heeft plaatsgevonden. Voor een federatie is het dan weer zeer eenvoudig om alle incidenten bij de aangesloten clubs te bundelen. Op 
basis van deze formulieren krijgen vervolgens zowel de betreffende club als de federatie een overzicht van welke problemen er zich voordoen. Dit kan dienen om het 
preventiebeleid af te stemmen door een actieplan op te stellen, de gedragscode aan te passen… 

• BEGELEIDEND CLUBBEZOEK 
Als je op de hoogte bent van een club die inspanningen levert om het label te halen, kan het een stimulans zijn voor de club om eens langs te gaan. Zo kan een gesprek 
verhelderend zijn en kan je de club ondersteunen wanneer bepaalde criteria moeilijker te halen zijn. Je kan ook afgevaardigden van verschillende clubs bij elkaar brengen 
om goede praktijken uit te wisselen en samenwerking te stimuleren. 

• ONDERSTEUNING NADIEN 
Door clubs die een kwaliteitslabel hebben behaald nadien verdere (gratis) professionele ondersteuning aan te bieden, kan je ervoor zorgen dat ze de kwaliteitscriteria 
blijven in stand houden, evalueren en indien nodig verbeteren. Om een groter draagvlak binnen de sportclub te verkrijgen en iedereen op de hoogte te brengen, kan je hen 
ondersteunen in dat proces. Hierbij is het belang van de sociale media niet te onderschatten. Je kan bijvoorbeeld een facebookcover maken die clubs kunnen overnemen.
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•  85% van de federaties checken criteria via gegevens die de federatie bezit (aantal leden…).
•  81% van de federaties gaat criteria na via documenten die clubs insturen.
•  35% van de federaties brengt een bezoek bij elke club met een label.
•  31% van de federaties controleert via steekproefcontrole.

* uit de gegevens van de enquête kwaliteitslabels (november 2013)

2.6 OPVOLGING EN CONTROLE
Een kwaliteitslabel invoeren, impliceert voor zowel de federatie als de clubs extra werk. Als federatie moet je de verschillende clubs opvolgen die het 
kwaliteitslabel willen halen. Als club moet je initiatieven nemen om het te halen en de nodige tijd investeren om dit alles op de verwachte manier in 
te dienen. Het is aangeraden om de administratie zo eenvoudig mogelijk te houden en eventueel met een online instrument te werken om informatie 
te verzamelen en gegevens te verkrijgen (uploadsysteem). Door een duidelijk en eenvoudig systeem te gebruiken kan dit voor zowel de clubs als de 
federatie een administratieve verlichting betekenen. Het is uiteraard belangrijk om alle criteria en het systeem zo goed mogelijk op te stellen en zo 
objectief mogelijk toe te passen. 

Een mooi voorbeeld van een online uploadsysteem vind je hier (Risicovechtsportplatform): www.vechtsportplatform.be/deelnemen-clubactie-2014 

LET OP! Los van alle inspanningen voor een objectief en transparant kwaliteitslabel blijft er soms een spanningsveld tussen wat op 
papier staat en wat zich werkelijk in de praktijk afspeelt.

Sommige clubs behalen met gemak de criteria, maar hebben niet de tijd om dit alles zorgvuldig te rapporteren. Andere clubs zijn in de praktijk 
niet helemaal in orde, maar kunnen een goed dossier opstellen. Deze tekortkomingen kan je niet volledig wegwerken, maar er zijn toch een aantal 
initiatieven die je kan nemen om dit zoveel mogelijk te voorkomen: 

• Zorg voor duidelijke en goed omschreven criteria die je zo objectief mogelijk kan beoordelen. 

• Voorzie voor elk criterium een bepaald type van ‘verantwoording’. Dit kan door het insturen of uploaden van bepaalde documenten, foto’s of door 
het vragen van een verslag of omschrijving. Belangrijk is wel dat je actief aan de slag gaat met deze informatie (controleren, gebruiken in functie 
van een begeleidend gesprek…).

• Bezoek elke club die je een label zou toekennen. Ken je clubs!

• Werk met steekproefcontroles in de clubs. Voor jou fungeert dat bezoek misschien in eerste instantie als een controle, maar zorg dat het vooral 
een begeleidend gesprek wordt waarbij je ook tips meegeeft. Doorheen het gesprek zal je een beeld kunnen krijgen over de zaken die je wil 
controleren, maar zorg dat het bezoek vooral positief en begeleidend overkomt.

• Kijk gegevens na die je als federatie reeds bezit bv. het ledenaantal… Het is beter om gegevens die je reeds bezit niet op te vragen, maar zelf mee 
te nemen naar het gesprek. Dit voorkomt onnodige administratieve rompslomp voor de clubs. 

• Voer eventueel een uitgebreidere audit uit waarbij je verschillende stakeholders van de club bevraagt om zo een totaalbeeld te krijgen van de 
werking (ouders, sporters van verschillende leeftijdsgroepen, trainers…).

Een voorbeeld van een online 
uploadsysteem
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3 ETHISCHE CRITERIA
3.1 INLEIDING
In de tabel bij 3.3 staan voorbeelden om je een idee te geven van ethische criteria waaraan een sportclub kan voldoen. In het eerste punt worden algemene 
en thema-overschrijdende criteria beschreven. Vervolgens worden er per ethisch thema (fair play, sociale integriteit en persoonlijke integriteit) criteria 
gesuggereerd. 

LET OP! Kopieer deze ethische criteria niet zomaar. 

Het is belangrijk om na te denken waar de uitdagingen of problemen binnen jouw sportclubs liggen, zodat je kan kiezen op welke aspecten je zal inzetten. 
Bekijk pas daarna welke criteria jou het best lijken, of welke jou inspireren tot eigen ethische criteria. Daarnaast hou je best in het achterhoofd dat wanneer 
je een criterium formuleert, je zeker moet zijn dat je kan meten of een sportclub dit heeft bereikt. Probeer dan ook de criteria zo duidelijk en praktisch 
mogelijk te formuleren. In de tabel vind je voorbeelden van meetbaar geformuleerde criteria. Daarnaast werd er in de laatste kolom telkens aangegeven op 
welke manieren de sportclubs kunnen bewijzen dat ze voldoen aan de criteria. 

81% (N=21)van de federaties met een label (N=26) integreert aparte ethische criteria in het kwaliteitslabel.

* uit de gegevens van de enquête kwaliteitslabels (november 2013)

3.2 BESTAANDE INSTRUMENTEN EN INITIATIEVEN
In de tabel onder 3.3 worden verschillende reeds bestaande instrumenten en initiatieven genoemd die je kan gebruiken om je ethische criteria op punt te 
stellen. In wat volgt zullen we deze verschillende bronnen kort bespreken en de bijhorende links weergeven. Deze lijst is niet exhaustief, er bestaan nog heel 
wat extra initiatieven rond antidoping, sporten en diversiteit, gezonde voeding… Op de website van ICES vind je heel wat extra informatie en goede praktijken 
rond diverse ethische thema’s.  

www.ethicsandsport.com 
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1 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN VOOR EEN ETHISCH SPORTKLIMAAT
De brochure ‘Ethiek: ook in jouw sportorganisatie’ is gericht op het bestuur om via het management een ethisch klimaat te stimuleren.

Het bestuur van een sportorganisatie heeft een cruciale rol bij het creëren van een ethische sportomgeving. Ze neemt beslissingen die invloed hebben op 
het klimaat van de sportorganisatie. Zo is het belangrijk dat sportief en positief gedrag zoveel mogelijk gestimuleerd wordt en dat incidenten op een goede 
manier worden aangepakt.

De brochure geeft informatie over wat een ethisch klimaat inhoudt. Daarnaast wordt aan de hand van een 7-actieplan uitgediept hoe een sportorganisatie 
aan de slag kan om dat ethisch klimaat effectief te doen groeien. Vervolgens wordt door middel van ethische besluitvorming geleerd hoe om te gaan met 
conflicten. 

De brochure en het bijhorend invuldocument kan je downloaden via de ICES-website: www.ethicsandsport.com. 

2 PANATHLON VERKLARING
De Panathlon verklaring is een startpunt om heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport en de 
rechten van het kind in de sport. Hiermee verklaar je als organisatie dat: 

1 We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

2 We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

3 We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om 
kinderen te beschermen.

4  We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de 
jeugdsport.

5 Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’. Alle kinderen hebben het recht:

- Sport te beoefenen
- Zich te vermaken en te spelen
- In een gezonde omgeving te leven
- Waardig behandeld te worden
- Getraind en begeleid te worden door competente mensen
- Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
- Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
- In veilige omstandigheden aan sport te doen
- Te rusten
- De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Meer informatie en de mogelijkheid om de verklaring officieel te tekenen via: 

www.sportopjongerenmaat.be .

	  

	  

www.ethicsandsport.com

www.sportopjongerenmaat.be
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3 SPORTOUDER 
Met dit onderzoek en deze brochure worden jeugdsportclubs en ouders geholpen om in te zien hoe hun houding en aanpak de prestaties én het 
spelplezier van de sportende kinderen positief kunnen beïnvloeden. Zo zullen kinderen met meer zin, beter en langer blijven sporten. 

In de brochure Sportouder vind je tips over hoe je als club infosessies kan organiseren en workshops voor ouders kan inrichten. Je leest meer over 
de pedagogische en psychologische visie waarop deze gebaseerd zijn. Het materiaal op de website bestaat uit een presentatie voor de infosessie, een 
presentatie voor de workshop en bijhorende folder, flyers en affiches.  

www.sportouder.be 

4 LAAGDREMPELIGE SPORTCLUB 
Deze online gids is ontwikkeld voor sportclubs die hun eigen drempels willen verlagen. Op de website krijgen sportclubs inzicht in bestaande 
drempels en vinden ze oplossingen en praktische tips om participatiedrempels weg te werken. “Laagdrempelige sportclub” is opgebouwd rond 
zes thema’s. Per thema vind je informatie en praktische tips. Daarnaast vind je op de site goede voorbeelden, interessante filmpjes en bruikbare 
documenten.  

www.laagdrempeligesportclub.be 

5 SPORT MET GRENZEN
Een heleboel kinderen en jongeren beleven elke dag fijne sportmomenten. Dat gebeurt natuurlijk het liefst op een veilige manier. Een belangrijk 
aspect daarbij is de lichamelijke en seksuele integriteit.

Als sportbegeleiders moeten we de minderjarigen een omgeving aanbieden waarin ze leren omgaan met elkaar en zich kunnen ontplooien. Kinderen 
en jongeren ontwikkelen zich immers ook op seksueel vlak en als volwassenen worden wij geacht ervoor te zorgen dat ze dat op een gezonde manier 
kunnen doen. We zijn dat eerst en vooral aan de kinderen en jongeren verplicht, omdat hun welzijn elk ander belang overstijgt. We hebben daarmee 
ook een verantwoordelijkheid naar de ouders toe, die hun kroost aan onze zorgen toevertrouwen. Maar we zijn als sportorganisatie ook aan onze eigen 
status verplicht dat we alles doen wat haalbaar is om de lichamelijke en seksuele integriteit van onze jonge sporters te beschermen. Op die manier 
kunnen sportclubs veilige, gezonde havens zijn voor de volwassenen van morgen.

Om dit thema aan te pakken zijn er twee instrumenten voorzien voor sportorganisaties: een Handleiding en een sportspecifiek Vlaggensysteem. 

ICES voorziet op de website www.sportmetgrenzen.be alle informatie en de mogelijkheid voor het bestellen of downloaden van deze instrumenten. Ook 
naar het aanpakken van het thema zijn er diverse mogelijkheden: zo worden er vormingen voor bestuurders en trainers voorzien, kan je het thema 
in de kijker plaatsen via gratis te bestellen deurhangers, is er een kort aantrekkelijk filmpje ontwikkeld, kan je een presentatie downloaden om het 
thema aan te kaarten op een vergadering…  

5.1  Lichamelijke en seksuele integriteit: handleiding voor sportclubs
‘Lichamelijke en seksuele integriteit: handleiding voor sportclubs’ is een herwerkte versie van het raamwerk voor (kleinere) sportverenigingen en 
bevat bondige informatie waarmee clubs rond het thema lichamelijke en seksuele integriteit direct aan de slag kunnen. 

5.2 Vlaggensysteem ‘Sport, een spel met grenzen’
Het Vlaggensysteem ‘Sport, een spel met grenzen’ is een handig instrument voor bestuurders van een sportorganisatie, sportbegeleiders en sporters 
om bewust te leren omgaan met lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Aan de hand van zes criteria leer je lichamelijk of 
seksueel grensoverschrijdend gedrag correct inschatten. Zo kan je een situatie beoordelen met een groene, gele, rode of zwarte vlag. Die kleur geeft 
ook aan hoe je gepast kan reageren. Bovendien staat het vol nuttige tips, acties en inzichten die van toepassing kunnen zijn in jouw sportorganisatie.

	  

	  www.sportmetgrenzen.be

Lichamelijke en seksuele 
integriteit: handleiding voor 
sportclubs

Vlaggensysteem ‘Sport, een spel 
met grenzen’

www.sportouder.be 
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6 KIES KLEUR TEGEN PESTEN 
Jaarlijks roepen kinderen, leerkrachten, scholen, sportverenigingen en jeugdbewegingen samen pesten een halt toe in de Vlaamse Week tegen Pesten. 
In deze week gaat extra aandacht naar waardevolle initiatieven om pesten en cyberpesten te helpen bestrijden en voorkomen. Zo bestaat er allerlei 
campagnemateriaal, nuttige tips, een move tegen pesten… Ook voor sportclubs is er een belangrijke rol weggelegd om pestgedrag tegen te gaan.  

www.kieskleurtegenpesten.be 

7 HOLEBI’S IN DE SPORT 
Het actieplan ‘holebi of hetero, maak er geen spel van’ beschrijft initiatieven die gedragen worden door een brede waaier aan partners uit de voetbalwereld 
en die tot meer openheid en tolerantie ten aanzien van holebi’s zullen leiden. De punten in dit actieplan kaderen in de strijd tegen homofobie, maar het 
spreekt voor zich dat dergelijke acties evenzeer kunnen ingebed worden in een ruimer diversiteitsverhaal dat naast racisme, ook homofobie en seksisme 
aankaart.  

www.maakergeenspelvan.be 

De campagne ‘sports4every1’ wil het taboe rond holebiseksualiteit in de sport doorbreken.   

www.sports4every1.be   

	  
www.kieskleurtegenpesten.be 

www.maakergeenspelvan.be 

www.sports4every1.be   	  
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3.3 ETHISCHE CRITERIA EN VERANTWOORDING PER THEMA

THEMA CRITERIA VERANTWOORDING
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1.1 ACTIES VAN DE FEDERATIE ROND ETHIEK ONDERSTEUNEN

• De sportclub informeert en sensibiliseert over de initiatieven van de federatie: ophangen van posters, verspreiden van flyers, op de website 
plaatsen… 

Webadres, foto’s…

• De sportclub past de initiatieven van de federatie toe: aandacht op vestigen tijdens de trainingen (proactief), reageren als er iets overtreden 
wordt (reactief)… 

Verslag, bevindingen trainers…

1.2 EIGEN INITIATIEVEN ALS CLUB ONDERNEMEN

• De sportclub onderneemt naar eigen behoefte initiatieven rond ethisch sporten. Diverse bewijzen: foto’s, documenten…

• De sportclub neemt initiatieven die aan ethische thema’s grenzen (drug- en alcoholgebruik, gezonde voeding, antidoping…). Diverse bewijzen: foto’s, documenten…

1.3 ETHISCH MANAGEMENT 

• De sportclub stelt het 7-actieplan op uit de Ethisch management brochure. Ingevuld werkblad 7-stappenplan

• De sportclub voert het 7-actieplan uit.

- Actie 1: Bestuur is geëngageerd & formuleert visie en missie.

- Actie 2: Er wordt een verantwoordelijke voor ethiek aangeduid.

- Actie 3: Er wordt een ethisch comité opgericht. 

- Actie 4: Er wordt een doorlichting gemaakt over de stand van zaken omtrent ethiek. 

- Actie 5: Er wordt een ethische code opgesteld.

- Actie 6: Het ethisch management wordt uitgevoerd. 

- Actie 7: Er wordt een evaluatie gemaakt. 

Document met visie en missie 

De contactgegevens van de persoon 

De contactgegevens + verslagen van het 
comité

Het verslag van de doorlichting 

Document met de ethische code

Diverse bewijzen: foto’s, documenten…

Document met evaluatie

1.4 ETHIEK OPLEIDING

• De sportclub lijst de relevante vormingen omtrent ethiek in de buurt op en communiceert die met de trainers (vormingen via  

www.ethicsandsport.be & www.dynamoproject.be). 
Lijst van de vormingen

• De sportclub zorgt ervoor dat 20% van de trainers minimum 2 uur ethiek gerelateerde opleidingsuren volgen per jaar. Vorming attest 

• De sportclub maakt op een clubvergadering tijd om de opgedane kennis en inzichten te bespreken (wat is er nuttig voor onze club, welke 
elementen kunnen we toepassen, veranderen…).

Verslag clubvergadering

1.5 ETHISCHE CODE (GEDRAGSCODE, INTERN REGLEMENT, PANATHLON VERKLARING…)

• De sportclub stelt een gedragscode op in samenspraak met verschillende doelgroepen (de gedragscode bevat aspecten van alle ethische 
thema’s fair play, sociale integriteit en individuele integriteit) en laat die door de verschillende doelgroepen ondertekenen (vb. door alle 
trainers, bestuursleden, sporters, ouders…).

Document gedragscode

• De sportclub legt de procedure (+gevolgen) bij een overtreding van de gedragscode vast. Document procedure overtredingen 

• De sportclub communiceert de gedragscode via diverse kanalen (mail, website, clubblad…). 
Diverse bewijzen: website, documenten, 
clubblad…

• De sportclub sanctioneert bij overtredingen en houdt die bij via een vast formulier. Lijst overtredingen

• De sportclub evalueert op regelmatige basis de gedragscode en past die aan indien nodig. Document evaluatie

• De sportclub ondertekent de Panathlon verklaring. Mail met bewijs van ondertekening

• Acties om Panathlon verklaring of de ethische code tot leven te brengen: trainers laten tekenen, grote poster hiervan uitgangen in de club… Foto’s, documenten, webadres…
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THEMA CRITERIA VERANTWOORDING
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2.1 FORMELE FAIR PLAY

• De sportclub communiceert het spelreglement via diverse kanalen (website, bij inschrijving…).
Webadres, clubblad, document 
spelregels

• De sportclub brengt op een originele manier de spelregels onder de aandacht (via cartoons, via een quiz…). Afbeeldingen, presentatie van de quiz…

2.2 INFORMELE FAIR PLAY

• De sportclub stimuleert op diverse manieren informele fair play (handschudactie, fairplaytoss, inspanningen leveren voor 
fairplayklassement…).

Diverse bewijzen: foto’s, documenten, 
webadres…

• De sportclub organiseert een fairplayactie naar jeugdleden (de meest faire speler per ploeg, een fairplayprijs…).
Diverse bewijzen: foto’s, documenten, 
webadres…

• De sportclub organiseert een fairplayactie naar ouders (bewustmaking, vorming, infobundel rond positief coachen…). Meer info op 
www.sportouder.be. 

Diverse bewijzen: foto’s, documenten, 
webadres…

• De sportclub organiseert een fairplayactie naar supporters (bewustmaking, ludieke acties [een lolly met slogan “om je zoet te houden tijdens 
de match”], posters…).

Diverse bewijzen: foto’s, documenten, 
webadres…

• De sportclub neemt initiatieven om de waardering van scheidsrechters/jury te verhogen (kinderen zelf de rol laten opnemen van 
scheidsrechter/jury tijdens trainingen, jongeren van een hogere groep wedstrijden laten fluiten/jureren van een jongere groep…).

Verslag, filmpje, evaluatie…

• De sportclub vaardigt een scheidsrechter/jury ambassadeur af. Deze kan volgende taken hebben:

- Scheidsrechters/juryleden die komen fluiten/jureren op de club opvangen en begeleiden.

- Jeugdspelers rekruteren als scheidsrechter/jurylid voor wedstrijden van jongere ploegen. 

- Een positief klimaat creëren, ouders die zich misdragen aanspreken op hun gedrag. 

- Talentvolle jonge scheidsrechters/juryleden rapporteren aan de federatie.

Contactgegevens scheidsrachter 
ambassadeur, per deeltaak een 
omschrijving, rapportering… 

2.3 REACTIE OP ONFAIR GEDRAG

• De sportclub stelt een procedure op voor spelers die onfair gedrag vertonen (of willen melden). Document met procedure

• De sportclub stelt een procedure op voor trainers die onfair gedrag vertonen (of willen melden). Document met procedure

• De sportclub stelt een procedure voor toeschouwers/ouders die onfair gedrag vertonen (of willen melden). Document met procedure

• De sportclub rapporteert elk onfair incident en maakt een overzicht per jaar. Document met een overzicht
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3.1 FINANCIËLE BELEMMERINGEN  AANPAKKEN

• De sportclub maakt een overzicht van de kortingssystemen en terugbetalingsmogelijkheden in de gemeente. Document met het overzicht

• De sportclub neemt hiervoor minstens contact op met het OCMW, de sportdienst, welzijnsorganisatie… E-mail/verslag van het contact

• De sportclub promoot actief het overzicht van kortingssystemen en terugbetalingsmogelijkheden en plaatst het op zijn website, samen met de 
terugbetalingsformulieren van de ziekenfondsen (terug te vinden op  
www.laagdrempeligesportclub.be). 

Link van de webpagina

• De sportclub duidt een inschrijvingsverantwoordelijke aan die de formulieren samen met het nieuwe lid invult. 
Contactgegevens verantwoordelijke 
+ bewijs van bekendmaking (website, 
clubblad…) 

• De sportclub stelt een afbetalingsplan op voor de leden (of gezinnen) die het ondanks het gebruik van een gedifferentieerd tarief en 
tussenkomsten nog moeilijk hebben om het lidgeld in één keer te betalen (een afbetalingsplan is terug te vinden op  
www.laagdrempeligesportclub.be).

Document met het afbetalingsplan van 
de club

3.2 LAAGDREMPELIGE SPORTCLUB 

• De sportclub brengt minstens vijf tips van www.laagdrempeligesportclub.be in de praktijk. Overzicht van de vijf tips + verslag

• De sportclub screent zichzelf (of in samenwerking met de federatie) op laagdrempeligheid en stelt een jaaractieplan op. Verslag screening + jaaractieplan

• De sportclub laat zich door een sociale organisatie of sportdienst screenen op diversiteitsvriendelijkheid en/of laagdrempeligheid. Verslag screening

3.3 TOELEIDING INITIATIEF

• De sportclub organiseert minstens één specifiek toeleiding initiatief (bv. Initiatiemoment, opendeurdag) voor het brede publiek per jaar.
Diverse bewijsstukken: uitnodiging, 
foto’s, verslag…

• De sportclub maakt promotie voor het toeleiding initiatief in samenwerking met andere organisaties (bv. OCMW, sportdienst, buurtwerk…). Contacten 

• De sportclub bereikt met de activiteit minstens X % deelnemers van de beoogde doelgroep. (Dit procent is nader te bepalen) Deelnemerslijst activiteit

3.4 SAMENWERKEN/NETWERKEN

• De sportclub neemt contact op met de verschillende groepen die ze wilt betrekken (etnisch-culturele minderheden, mensen in armoede, 
mensen met een beperking, …). De sportclub vraagt hen om feedback, maakt overleg en discussie mogelijk en neemt contact op met sociale 
organisaties die de doelgroepen vertegenwoordigen (G-sport, welzijnsorganisaties, OCMW, revalidatiecentrum…).

Verslag overlegmomenten, 
mailverkeer…

• De sportclub werkt samen met een sociale organisatie (zie vorig criterium) een sport aanbod uit. Samenwerkingsovereenkomst 

• De sportclub houdt de sociale organisatie op de hoogte van haar aanbod en voert via die weg promotie. Mailverkeer met de verschillende 
organisaties.

• De sportclub organiseert één of meerdere evenementen, activiteiten of toeleiding initiatieven in samenwerking met de sociale organisatie. 
Diverse bewijzen: foto’s, documenten, 
webadres…

• De sportclub organiseert minimum één keer per jaar een (neven)activiteit waar ouders op uitgenodigd zijn (familiedag, afsluitfeest, 
oudersportdag…).

Diverse bewijzen: foto’s, documenten, 
webadres…

• De sportclub organiseert één keer per jaar een initiatief met een andere sportclub (een ruildag of -training, een oefenmatch…). Diverse bewijzen: foto’s, documenten, 
webadres…

• De sportclub organiseert een actie voor het goede doel (een benefietactie, een sponsortocht als clubactiviteit…). Diverse bewijzen: foto’s, documenten, 
webadres…
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4.1 SPORT MET GRENZEN (WWW.SPORTMETGRENZEN.BE) 

• De sportclub breidt de wegwijzer uit met eigen contacten (lokale politie, contactpersoon bij de federatie of sportdienst…) en communiceert die 
met de trainers. 

Document met uitgebreide wegwijzer 

• De sportclub breidt de gedragscode uit met specifieke regels omtrent lichamelijke en seksuele integriteit. Document met de gedragscode

• Vlaggensysteem 

- De sportclub heeft minimum één bestuurder en één trainer die het Vlaggensysteem kent via een vorming.
- De sportclub voorziet een moment met de trainersgroep om over dit thema te vergaderen en het vlaggensysteem te leren kennen aan de 

hand van de 30 voorbeeldcases (begeleidende presentatie hiervoor te vinden op www.sportmetgrenzen.be).

Vorming attesten & contactgegevens

 
Kort verslag van het overleg

• Aanspreek Persoon Integriteit (API) 

- De sportclub stelt een API aan. 
- De sportclub communiceert de contactgegevens van de API.
- De API bouwt zoveel mogelijk zijn kennis op (opleiding, kennis van wegwijzer, reglementen en gedragscodes) waarbij de club de API 

ondersteunt. 
- De club levert inspanningen om de API zo laagdrempelig mogelijk te maken als aanspreekpunt (e-mail voorzien, vaste momenten dat de 

API aanwezig is op de club, een sticker met de contactgegevens op de lidkaart…).
- De sportclub stelt een formulier op waarmee de API meldingen kan registreren. 

Contactgegevens API 

Verspreidingskanalen (website…)

Vorming attesten API, documentatiemap 
voor API… 

Foto’s, webadres… 

• De sportclub kan het reactieplan toepassen: heeft kennis van het reactieplan, heeft een noodteam samengesteld, neemt notities bij het 
toepassen ervan in vorm van een verslag. 

Lijst met personen die zetelen in het 
noodteam, verslag…

• Actieplan
- De sportclub heeft het op maat gesneden actieplan opgesteld.
- De sportclub past het op maat gesneden actieplan toe: de club onderneemt acties per uitgangspunt dat van toepassing is voor de sportclub.

Document met het ingevuld actieplan
Diverse bewijzen: foto’s, documenten, 
webadres…

4.2 SPECIFIEKE ACCENTEN 

• De sportclub stelt duidelijke regels op rond eerlijke speelkansen en communiceert die transparant. Document met regeling + webadres 

• De sportclub biedt verschillende niveaus aan volgens de ontwikkeling van het kind zodat iedereen zich motorisch en sporttechnisch kan 
ontplooien. 

Overzicht van de verschillende 
speelniveaus gelinkt aan het motorisch 
niveau van die leeftijdscategorie. 

• De sportclub neemt anti-pestinitiatieven (regels aan de gedragscode toevoegen, tijden de anti-pest week het thema onder de aandacht 
brengen, tips op de website plaatsen, ingrijpen bij een incident, didactische werkvormen toepassen die uitsluiting en pestgedrag zoveel 

mogelijk voorkomen…). Meer info op www.kieskleurtegenpesten.be.   

Diverse bewijzen: webadres, 
rapportering incidenten, verslag/
opsomming van didactische 
werkvormen, document met 
gedragsregels rond pesten…

• De sportclub neemt holebi-vriendelijke initiatieven (thema onder de aandacht brengen, didactische werkvormen toepassen die uitsluiting en 

pestgedrag zoveel mogelijk voorkomen…). Meer info op www.maakergeenspelvan.be. 
Diverse bewijzen: foto’s, documenten, 
webadres…
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4 VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK
4.1  VLAANDEREN
Onderstaande Vlaamse federaties die de enquête over kwaliteitslabels hebben ingevuld, integreren ethische criteria in hun kwaliteitslabel. In de enquête werd gevraagd 
aan de federaties om de ethische criteria in hun kwaliteitslabel op te sommen. Deze tabel vat enkel de resultaten van de enquête samen en het is dus mogelijk dat niet 
alle ethische criteria uit de kwaliteitslabels van de federatie in de tabel staan. Deze tabel dient dan ook om andere federaties te inspireren en geeft geen waardeoordeel 
mee over de verschillende federaties. 

ORGANISATIE WELKE ETHISCHE CRITERIA?

Vlaamse Liga Paardensport 

• Promotiemateriaal verspreiden 
• Leden warm maken voor het project
• EVS-actieplan opstellen met allerhande acties
De Vlaamse Liga Paardensport ontwikkelde een ethisch label.

Vlaamse Zwemfederatie 
• Ondertekenen van de Panathlonverklaring
• Gebruiken en communiceren van de EVS-initiatieven van de federatie
• Ontwikkelen van eigen clubinitiatieven rond EVS vb. opstellen van gedragscodes voor trainers, begeleiders…

GymnastiekFederatie Vlaanderen2
• Ondertekenen van de Panathlonverklaring
• Ethisch project ‘Coole gymmanieren’ gebruiken in de communicatie van de club

Badminton Vlaanderen 
• Gebruik maken van de toolkit van Badminton Vlaanderen om bij de organisatie van toernooien aandacht te 

besteden aan ethisch verantwoord sporten

Waterski Vlaanderen 
• EVS-affiche ophangen in de club
• Een eigen EVS-thema uitwerken

Koninklijke Belgische IJshockey Federatie • Opstellen van gedragscodes

Vlaamse Atletiekliga 
• Beschikken over een gedragscode en deze op de website plaatsen
• Beschikken over een vertrouwenspersoon en de gegevens van deze persoon op de website plaatsen
• Ontwikkelen van initiatieven voor kansengroepen (kansarmen, mensen met een beperking…)

Voetbalfederatie Vlaanderen3

• Zorgen voor speelkansen voor elke speler
• Opstellen van gedragscodes voor ouders, trainers…
• Trainingen aanpassen op maat van de kinderen 

Vlaamse Rugby Bond • Het hebben en ondertekenen van een charter voor spelers, ouders & bestuurders

Vlaamse Zaalvoetbalbond

• Ondertekenen van de Panathlonverklaring
• Ondertekenen van het fairplaycharter van de Vlaamse Zaalvoetbalbond
• Het houden van fairplay acties
• Acties ontwikkelen voor G-sport
• Acties ontwikkelen voor kansarmen 
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Sporta-federatie vzw
• Werken rond inclusie G-sporters
• Werken aan een laagdrempelige sportclub

Vlaamse Vereniging voor Golf vzw

• Verspreiden van de affiches over fair play
• Ondertekenen van de Panathlon verklaring
• Opstellen van gedragscodes voor jeugdspelers, ouders & trainers
• Aanstellen van een vertrouwenspersoon

Gezinssportfederatie vzw
• Ondertekenen van de Panathlonverklaring
• Ontwerpen van een gedragscode voor trainers, leden, ouders

FALOS-Sportfederatie van de KWB vzw
• Opstellen van fairplay regels
• Communiceren met de ouders
• Organiseren van activiteiten rond EVS

Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw
• Aanbieden van gespreide betalingsmogelijkheden van het lidgeld en/of kortingen voor gezinnen, kansarmen…
• Ondertekenen van de Panathlonverklaring
• Aanstellen van een vertrouwenspersoon

Vlaamse Tafeltennisliga vzw

• Een structurele sportwerking voor gehandicapte jeugdspelers ontwikkelen
• Concrete acties ondernemen rond fair play vb. de clubs afficheren de twee fairplaytips die in elke BAAK-

nieuwsbrief verschijnen in het clublokaal en/of op de website.
• Reductie van het lidgeld voor kansarmen of de mogelijkheid aanbieden om het lidgeld gespreid te betalen

Vlaamse Tennisvereniging vzw • De verschillende EVS-projecten van de federatie zoals Kidstennis, fairplaymanager… uitdragen en ondersteunen. 

Vlaamse Yachting Federatie vzw • Organiseren van een actie rond EVS

Vlaamse Judofederatie vzw
• Uithangen van de posters over EVS en gezond sporten in de dojo
• Ontwikkelen van een eigen initiatief rond gezond of ethisch verantwoord sporten
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4.2  INTERNATIONALE INITIATIEVEN GERICHT NAAR SPORTCLUBS
4.2.1  VERENIGD KONINKRIJK

In 2002 introduceerde Sport England een ‘Clubmark’ (kwaliteitslabel) dat clubs accrediteert die aan bepaalde minimumcriteria voldoen. Op dit moment wordt dit 
kwaliteitslabel zowel in Engeland als Noord-Ierland gebruikt. Hiervoor wordt met nationale sportorganisaties en andere partners samengewerkt. Als nationale 
sportorganisatie moet je verbonden zijn aan Sport England en beschikken over een licentie om een club te kunnen accrediteren. Dergelijke licentie moet de nationale 
sportorganisatie verdienen door een opleiding te volgen. Elke twee jaar moet deze licentie vernieuwd worden om op die manier kwaliteit te kunnen blijven garanderen. Er 
werd ook een licentieovereenkomst ontwikkeld waarin staat wat er van nationale sportorganisaties met een licentie verwacht wordt. Indien een club aangesloten is bij een 
nationale sportorganisatie die geen licentie heeft, kan deze terecht bij een aantal gelicentieerde sportprovincies die ook sportclubs mogen accrediteren. Op die manier 
krijgt elke sportclub de kans om in te schrijven voor het clubkwaliteitslabel. Om het niveau van dit label hoog te houden, wordt er samengewerkt met een management 
consultancy bureau. Zij staan onder andere in voor het bekendmaken van dit initiatief, het licentieproces, de trainingen, etc. 

Met dit initiatief heeft Sport England vier doelstellingen voor ogen. Allereerst is het de bedoeling dat alle partners op basis van dezelfde criteria al dan niet een 
accreditatie toewijzen aan een club. Daarnaast willen ze ouders helpen in het kiezen van een goede club voor hun kinderen. Verder moet ‘branding’ ervoor zorgen dat 
er wel degelijk waarde wordt gehecht aan een accreditatie. En als laatste willen ze sportorganisaties samenbrengen rond een bepaalde focus om op die manier goede 
praktijken in sportclubs te stimuleren. 

Dit kwaliteitslabel is niet verplicht, maar als nationale sportorganisatie ben je door de wetgeving wel verplicht om aan bepaalde criteria voor de creatie van een veilige 
sportomgeving te voldoen. Dit initiatief is dan ook een dankbaar middel om bij de basis de implementatie van een beleid en procedures voor een veilige sportomgeving te 
bewerkstelligen. De sportclubs worden dan ook door de nationale sportorganisaties gestimuleerd om dit kwaliteitslabel te behalen.   
Door een dergelijk systeem te introduceren, toont Sport England dat clubs die zich inzetten voor het aanbieden van kwaliteit en het creëren van een leuke sportomgeving 
erkend en gewaardeerd worden. Sportclubs kunnen hulp vragen aan hun nationale sportorganisatie of andere partners van Clubmark om hun accreditatie aan te 
vragen en er wordt geprobeerd het bijkomende papierwerk voor de clubs te beperken. Dit kwaliteitslabelsysteem zorgt ervoor dat het voor nationale sportorganisaties 
makkelijker is om na te gaan of er ook werkelijk initiatieven ter hoogte van de basis worden genomen om een veilige sportomgeving te bewerkstelligen. Aangezien 
hier heel wat nationale sportorganisaties aan meewerken, heeft dit kwaliteitslabel ook een zeker aanzien gekregen waardoor het een meerwaarde is als sportclubs dit 
behalen. 

Voor meer informatie: www.clubmark.org.uk

4.2.2   DENEMARKEN

In Denemarken hebben ze een gelijkaardig initiatief als in het Verenigd Koninkrijk waarbij clubs een certificaat kunnen behalen wanneer ze een certificatieprogramma 
volgen. Dit programma is bedoeld voor het sportclubbestuur of het jeugdcomité. De nationale sportorganisaties spelen een belangrijke rol omdat zij samen met de 
deelnemende clubs bepaalde doelen gaan stellen. Sportclubs kunnen kiezen tussen twee programma’s: een programma dat focust op kinderen tot twaalf jaar of een 
programma waarbij de jeugd tussen dertien en achttien jaar centraal staat. Zaken die aan bod komen in beide programma’s zijn: de ontwikkeling van een beleid, kinderen 
en jongeren een stem geven in de club, een goede samenwerking met de ouders, kenmerken van een goede volwassene (persoonlijke en sportspecifieke kwalificaties), 
samenwerking met andere lokale en regionale organisaties, zorgen dat iedereen succes ervaart en een gezonde sportomgeving zowel op fysiek, mentaal als sociaal vlak. 

Een positief punt aan dit programma is dat het hier gaat om een proactieve aanpak waarbij clubs geholpen worden om een positief beleid te voeren. Daarnaast kan men 
het verworven certificaat gebruiken als publiciteit voor de club. De beperkingen van dergelijk programma is dat de effectiviteit ervan nog niet bewezen is in functie van 
het beschermen van kinderen. Verder blijkt dat er sinds 2003 slechts 130 van de 6500 clubs in Denemarken dit certificatieprogramma hebben gevolgd. Het lijkt dus nog 
steeds een grote stap voor sportclubs om aan dergelijke programma’s mee te doen. 

Voor meer informatie: www.dif.dk [in Deens]
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4.2.3  CANADA

In Canada zijn er sinds de jaren ’90 ook al heel wat initiatieven genomen op vlak van beleid en procedures om de sport veiliger te maken. Er was echter een belangrijk 
deel dat ontbrak in het hele plan: monitoring en evaluatie ter hoogte van de basis. Om hieraan tegemoet te komen, ontwikkelde Elaine Raakman het Justplay 
Management Program. Dit online programma zorgt ervoor dat er continu de mogelijkheid is voor het monitoren van teamsporten. 

Sportorganisaties die meedoen aan het Justplay programma verplichten hun scheidsrechters om na elke match het gedrag van de spelers, coaches en supporters te 
beoordelen. Dit gebeurt via een kaartje waarop ze enkele eenvoudige vraagjes beantwoorden. Vervolgens geven ze deze antwoorden in via het internetprogramma. 
Daarnaast moeten de scheidsrechters ook aanduiden in welke mate ze tevreden zijn over de wedstrijd en er is de mogelijkheid om positieve of negatieve feedback over de 
wedstrijd achter te laten. Door op deze manier te werken heeft Justplay van elke deelnemende sport de meest recente informatie.

Het ingenieuze programma verwerkt meteen de ingevoerde informatie van de scheidsrechters. Zo is het voor de programmamakers mogelijk om verschillende grafieken 
te bekijken van de gegevens. Op die manier kan worden nagegaan welke ploegen voor problemen zorgen en wie de meest storende factor is (vb. uit gegevens blijkt dat 
43% van de coaches verantwoordelijk is voor het slechte gedrag). Verder kan er ook gepeild worden naar in welke mate scheidsrechters zich goed voelen en welke impact 
incidenten op het veld kunnen hebben (vb. 30% van de hockeyscheidsrechters stoppen door zware incidenten). Al deze gegevens worden maandelijks in een rapport 
gegoten en doorgestuurd naar de deelnemende sportorganisaties. 

Het interessante aan dit programma is dat sportorganisaties dankzij de maandelijkse rapportage over welke de grootste problemen zijn en wie daarvoor verantwoordelijk 
is, weten waarop best gefocust wordt in het beleid voor een veilige sportomgeving. Verder zien ze ook op welke vlakken ze het al goed doen en kunnen ze ook nagaan 
of bepaalde beleidsbeslissingen hun vruchten afwerpen. Een nadeel is dat men enkel de percepties van de scheidsrechters kent. Op dit moment loopt er echter in 
samenwerking met een Canadese universiteit een project rond pesten waarbij op dezelfde manier als bij de scheidsrechters de jonge spelers bevraagd worden over 
incidenten en positieve gebeurtenissen op het veld. De spelers kunnen thuis een aantal vragen beantwoorden over bijvoorbeeld door wie ze gepest worden (coach, speler, 
referee). 

Voor meer informatie: www.wejustplay.com 
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BESLUIT
Een kwaliteitslabel is een manier om als federatie sportclubs te motiveren om aan kwaliteit en specifiek ethiek in de sport te werken. Deze brochure belicht enkele 
aspecten van een kwaliteitslabel en het is belangrijk om die aspecten binnen de federatie goed af te stemmen op het beleid en de mogelijkheden, zodanig dat het zowel 
voor de federatie als clubs een win-win situatie kan betekenen. Hieronder kan je de tien krachtlijnen van deze handleiding terugvinden. Voor begeleiding bij het opstellen 

en implementeren van ethische criteria binnen het kwaliteitslabel kan je altijd ICES contacteren. Neem ook eens een kijkje op de website www.ethicsandsport.com!

10 KRACHTLIJNEN

1 Kies voor een kwaliteitslabel en ga er voor! 

2 Weeg voor- en nadelen af van een kwaliteitslabel. (1.2)

3 Beslis wat je wil bereiken en koppel daaraan de inhoud van je criteria. (2.1) 

4 Bekijk welke duur optimaal is. (2.2)

5 Kies hoeveel niveaus werkbaar zijn, welke doelgroep  van clubs je je toe richt en welke prioriteiten je wil leggen. (2.3)

6 Ga na welke incentives je kan bieden. (2.4)

7 Begeleid je clubs zoveel mogelijk. (2.5)

8 Zorg voor een werkbare opvolging en controle op diverse manieren. (2.6) 

9 Integreer ethiek in algemene criteria en in aparte ethische criteria. (3.2) 
   Vind het warm water niet uit en ga te rade bij bestaande initiatieven! (3.3) 

10 Stimuleer zo een positief, veilig en ethisch sportklimaat! 
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(Footnotes)

1  ICES, 2014, Eindrapport overheidsopdracht Ethisch verantwoord sporten in opdracht van de Vlaamse Overheid, ICES. 

2 GymFed werkte tot en met 2013 met het IK-Gymlabel dat in samenwerking met de VUB ontwikkeld werd. Vanaf 2014 heet dit het Q4-
Gymlabel. 

3 Voetbalfederatie Vlaanderen werkt samen met Double Pass voor het uitvoeren van kwaliteitsaudits en het uitreiken van hun 
kwaliteitslabel 



NOTITIES:





WAT? 
Een handleiding 
met inzichten en 
tips over kwaliteits- 
labels en het 
integreren van 
ethische criteria.

VOOR WIE? 
Sportfederaties en 
sportdiensten

WAAROM?
Om ideeën aan te 
reiken die sport-
clubs op een 
positieve manier 
kunnen stimuleren 
een kwaliteitsvol 
en ethisch beleid 
te ontwikkelen en 
te behouden.

ETHISCHE CRITERIA 
VOOR EEN  SPORTIEF 
KWALITEITSLABEL


