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Het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES), actief sinds 2009, ondersteunt, informeert en stimuleert
de Vlaamse sportsector om actief te investeren in ethische waarden en normen die belangrijk zijn bij een
kwaliteitsvolle sportbeoefening.
ICES voerde samen met de vier universiteiten (UA, UGent, KULeuven en VUB) van juni 2012 tot en met juni
2014 een overheidsopdracht uit in opdracht van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media met als titel:
‘Verstrekken van expertise op het vlak van ethisch verantwoord sporten, met inbegrip van de problematiek
aangaande integriteit, seksueel misbruik en geweld'.

Projectpromotoren
De Martelaer Kristine (voorzitter ICES, VUB)
Tolleneer Jan (KU Leuven)
Van Den Eede Filip (UA) & Schipper-van Veldhoven Nicolette (NOC*NSF)
Willem Annick (UGent)
Projectcoördinator
Vandevivere Lore (ICES)
Projectuitvoerders
De Kock An (KU Leven)
De Rycke Jens (UGent & VUB)
Vertommen Tine (UA)
Projectondersteuners
Aerts Arne (ICES)
De Block Andreas (KU Leuven)
De Visch Ignaas (UGent)
De Waegeneer Els (UGent)
Hendrickx Frank (KU Leuven)
Vanden Auweele Yves (KU Leuven)

Opdrachtgevers

Opdrachtnemers

Niets van deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk,
fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder een duidelijke bronvermelding (ICES, 2014,
Eindrapport overheidsopdracht Ethisch Verantwoord Sporten).

EINDRAPPORT ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN | 2012-2014 | INTERNATIONAAL CENTRUM ETHIEK IN DE SPORT

De overheidsopdracht bestond uit wetenschappelijk onderzoek dat vertaald werd naar de praktijk waarbij er
een begeleidende en ondersteunde rol opgenomen werd ten aanzien van de sportsector. Hiervoor vormde ICES
samen met vier universiteiten een consortium en werkte samen met andere partners gerelateerd aan het
Vlaams sportlandschap.

INLEIDING
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Dit eindrapport is een samenvloeiing van alle werkzaamheden binnen de overheidsopdracht. Het is een
combinatie van enerzijds inhoudelijke bevindingen, kennis en inzichten aangaande ethiek in de sport.
Anderzijds zijn er aspecten van het proces opgenomen. Zo wordt ook inkijk gegeven in de aanpak, opbouw en
werking van de overheidsopdracht.

ETHIEK GEKADERD
Hieronder worden verschillende concepten gedefinieerd. Deze begrippen zijn de sleutelbegrippen doorheen de
hele overheidsopdracht en worden gehanteerd in de verschillende deelonderzoeken.
Ethiek
Ethiek of moraalwetenschap is een tak van de filosofie die zich kritisch richt op de fundamentele principes en
begrippen in het morele debat. Ethiek is het nadenken over waarden, over wat wel en wat niet zou mogen, wat
wel en niet goed of verantwoord is. Het onderzoekt het menselijk handelen en zijn motiveren. Het gaat daarbij
niet zozeer om de feitelijke vaststelling van wat goed of slecht is maar vooral om de beschouwingen daarrond
en de redeneringen daarachter, de argumentatie.
Ethiek in de sport
Ethiek in de sport valt binnen het normatieve studiegebied. Normatieve vragen en redeneringen gaan over het
beschrijven hoe we zouden moeten handelen in bepaalde omstandigheden. Ethiek in de sport gaat om de
vraag welk sportklimaat we wenselijk achten, welke waarden en normen we daarin weerspiegeld willen zien en
hoe we denken deze ook af te dwingen. Deze waarden kunnen onder andere zijn: persoonlijke integriteit, fair
play en sociale integriteit.
Ethisch management
Ethisch management veronderstelt het systematisch toepassen van ethische waarden in de organisatie. Een
ethisch management doet aan ethische besluitvorming en creëert een ethisch klimaat binnen een bepaalde
organisatie. Het heeft invloed op het beleid, de gebruiken en handelingen die binnen de organisatie verwacht,
ondersteund, en beloond worden met betrekking tot ethiek. Ethisch management probeert een organisatie
naar ethisch verantwoord gedrag te leiden.
Ethisch klimaat
Ethisch klimaat is de weerspiegeling van de ethische waarden van de organisatie op het beleid, de principes en
het handelen. Het is het gezamenlijke besef binnen een organisatie van wat ethisch correct gedrag is en hoe
ethische dilemma’s aangepakt zouden moeten worden. Het ethisch klimaat van een organisatie beïnvloedt het
ethisch gedrag van zijn leden.
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Binnen de opdracht werden tal van begrippen gebruikt. Het is essentieel om deze concepten te begrijpen
alvorens het rapport op een goede manier te kunnen lezen. Deel één schenkt daarom aandacht aan het
definiëren en kaderen van de begrippen. Deel twee duidt hoe ICES en de vier universiteiten te werk gegaan zijn
om de opdracht zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en uit te voeren. Aan de hand van een werkmodel
wordt de link gemaakt tussen de inhoud (ethiek, integriteit en geweld) en de werkzaamheden (onderzoek,
toepassing, ondersteuning/implementatie). Deel drie geeft een detailoverzicht van de gerealiseerde zaken
weer met een samenvatting van de ICES werking en de vier deelprojecten. Het eindrapport sluit af met
conclusies die gekoppeld worden aan aanbevelingen (deel vier). De uitgebreide bijlagen (deel 5) zijn apart te
vinden op de ICES website www.ethicsandsport.com. Per deelproject is een uitgebreid rapport opgemaakt en
zijn de ontwikkelde instrumenten als bijlage opgenomen.
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Prosociaal gedrag
Prosociaal gedrag wordt beschreven als vrijwillig gedrag dat overwegend gericht is op het vergroten van het
welzijn of welbevinden van anderen. De prosociale waarden die via sport kunnen worden bijgebracht zijn sterk
gelinkt aan sportiviteit en zorgen voor positieve ontwikkeling bij jongeren. Prosociaal gedrag gaat over
empathie, het gevoelig zijn voor situaties waarin iemand gekwetst, boos of geblesseerd is en het vrijwillig
helpen met respect voor andere waarden en overtuigingen.

DRIE ETHISCHE THEMA’S
1. Fair play
Fair play (eerlijk spel(en)) is het moreel juist beoefenen van sport, tot uitdrukking komend 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 de koepelterm van de begrippen diversiteit, inclusie en solidariteit. Het gaat over
respect in de brede zin tussen individuen en groepen (spelers, trainers, bestuur, clubs onderling, clubfederatie-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
(emotioneel) als seksueel vlak.

INTEGRITEIT
Integriteit slaat enerzijds op de morele integriteit (rechtschapenheid) en anderzijds op de persoonlijke
integriteit (fysieke, psychische en seksuele integriteit) of de ongeschonden toestand van het individu.
Toelichting



Een trainer zijn morele integriteit zou dus moeten versterkt worden zodat hij goed en correct kan
handelen binnen de club en ten aanzien van de sporters.
De persoonlijke integriteit van de speler moet beschermd worden zodat hij/zij niet geschonden wordt
op fysiek, psychisch of seksueel vlak.
Fysieke integriteit
Fysieke integriteit staat voor de onschendbaarheid van het lichaam en benadrukt het belang van
persoonlijke autonomie: de personen beslissen zelf wat er met hun lichaam gebeurt.
Psychische integriteit
Psychische integriteit staat voor de onschendbaarheid van de geest.
Seksuele integriteit
Fysieke en psychische onschendbaarheid van een individu als seksueel wezen. Dit vereist een positieve
en respectvolle benadering ten opzichte van seksualiteit en seksuele relaties alsook de mogelijkheid
om leuke en veilige seksuele ervaringen te hebben, vrij van dwang, discriminatie en geweld.
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Morele opvoeding
Morele opvoeding is het aanleren en begeleiden van prosociaal gedrag en waarden. Het is het aanbrengen van
kennis en het ondersteunen van de emotionele ontwikkeling. In die mate dat men kritisch kan nadenken over
morele zaken, rationele morele beslissingen kan nemen en deze kan omzetten naar gepast gedrag. Belangrijke
factoren van morele educatie zijn het vormen van moreel verantwoorde gewoontes en het verwerven van
bekwaamheid in het moreel denken.
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Integriteitsmanagement
Integriteitsmanagement is het moreel handelen van de sportbegeleider bevorderen en het
beschermen van de persoonlijke integriteit (fysiek, psychisch en seksueel) van de sportbeoefenaar.
Daar worden instrumenten, processen en structuren voor ontwikkeld.

Fysiek geweld
Fysiek geweld of de beschadiging van fysieke integriteit, gaat over lichamelijke verwondingen, waarbij
geweten is of vermoed wordt dat de verwonding opzettelijk werd toegebracht. Enkele voorbeelden uit
de sport: “overmatig intensieve training, systematisch onvoldoende rust, lichamelijke straffen, zware
voedingsdiëten, aanmoedigen van hard spelen, opleggen van gebruik van doping, pestgeweld t.o.v.
leeftijdsgenoten…”
Psychisch geweld
Psychisch geweld of emotioneel misbruik slaat op de beschadiging van de psychische integriteit. Dit
wordt veroorzaakt door aanhoudende of ernstige emotionele mishandeling, afwijzing of blootstelling
aan geweld. Overmatige druk, verbaal geweld en emotioneel misbruik zijn illustraties uit de sport.
Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Iedere vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, verbaal, non-verbaal of fysiek, opzettelijk of
onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Een
situatie waarbij één of meerdere van volgende criteria kunnen overschreden worden: toestemming,
vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, contextadequaat, leeftijd- en ontwikkelingsadequaat en zelfrespect.
Enkele voorbeelden zijn verbale commentaren, fysieke avances, ongewenst aanraken.
Seksueel misbruik
Seksueel misbruik is een vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, verbaal, non-verbaal of
fysiek, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of
gedwongen wordt ervaren. Een situatie waarbij de criteria toestemming, vrijwilligheid en
gelijkwaardigheid zwaar overschreden worden.
Onder de term seksueel misbruik kan men verkrachting, aanranding en incest categoriseren. Seksueel
grensoverschrijdend gedrag wordt beschouwd als een bredere term waaronder seksueel misbruik
wordt gerangschikt.
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GEWELD
Alle vormen van fysieke en/of emotionele mishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing of nalatige
behandeling of commerciële of andere uitbuiting, resulterend in actuele of potentiele schade aan de
gezondheid, overleving, ontwikkeling of waardigheid van een persoon in de context van een relatie van
verantwoordelijkheid, vertrouwen of macht.
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Het gedrag van mensen veranderen is echter niet eenvoudig. Toch bestaan er heel wat manieren en
initiatieven om duurzame ontwikkelingen op vlak van ethiek te bereiken. Binnen de overheidsopdracht
categoriseren deze zich onder ethisch management, hiermee kan het beleid heel breed diverse ethische
thema’s aanpakken. Iets enger focust integriteitsmanagement zich op het beschermen van het individu door
het voorkomen van integriteitsschendingen. Ondanks de kwalitatieve en preventieve beleidsfocus van de twee
bovengenoemde managementaanpakken krijgen sportorganisaties onvermijdelijk te maken met geweld
(fysiek, psychisch en seksueel). Via reactiemanagement moet geweld zo snel mogelijk gestopt worden,
slachtoffers opgevangen en daders aangepakt worden. Figuur 1 geeft de termen ethiek, integriteit en geweld
schematisch weer. Links startend van de brede koepelterm ethiek, naar integriteit en rechts smaller eindigend
met geweld.

Figuur 1: Geïntegreerde aanpak overheidsopdracht EVS
Binnen de overheidsopdracht werkte ICES en de vier universitaire partners intensief samen. Driemaandelijks
vond een overleg plaats om elkaar op de hoogte te houden, te leren van elkaars onderzoek en de
werkzaamheden op elkaar af te stemmen. Een gestructureerde aanpak garandeerde een goed verloop van de
opdracht. Inhoudelijke kennis bouwde zich op aan de hand van literatuuronderzoek, comparatieve studies,
dataverzameling, interviews en focusgroepsgesprekken. Deze methodes brachten de thematiek in kaart en
hielpen om nieuwe inzichten te verwerven die binnen de overheidsopdracht geen dode letter bleven. Telkens
werd de koppeling gemaakt naar de praktijk en gekeken voor welke toepassingen de onderzoeksgegevens als
basis konden dienen. Ook de toepassing bleef niet in de kast liggen. De implementatie ervan in de sportsector
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Sport is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Heel wat mensen doen aan sport, zijn fan van sport,
hebben kinderen die sporten of nemen zelf een rol op binnen de sport als vrijwilliger, trainer of bestuurder.
Sport brengt dan ook positieve aspecten met zich mee: kinderen leren sociale vaardigheden, het brengt
mensen samen en zorgt ervoor dat ze zich kunnen uitleven. Sport is echter niet per definitie goed en ethisch
verantwoord. Dit hangt af van de mate dat morele waarden en normen aandacht krijgen van zowel het beleid,
het bestuur als de begeleiders. Het beleid situeert zich op het macro niveau (overheid, koepelsportorganisaties,
federaties en sportdiensten), het bestuur op het meso niveau (sportclubs) en begeleiding op het micro niveau
(relatie trainer-sporter). Cruciale thema’s waaraan de overheid en sportsector voldoende aandacht moeten
besteden zijn fair play, persoonlijke integriteit en de sociale integriteit (inclusie, diversiteit en solidariteit). De
sportsector kan een verschil maken door haar verantwoordelijkheid op te nemen en te streven naar een
ethische omgeving.

14

Deze paragraaf schetst kernachtig welke realisaties er binnen de overheidsopdracht verwezenlijkt zijn. Voor de
uitgebreide toelichting verwijzen we graag naar het deel ‘realisaties’. ICES verzamelde en verspreidde
informatie, documenten en good practices omtrent verschillende ethische thema’s. Het centrum begeleidde de
sportsector bij het uitbouwen van ethiek in de sport door middel van verschillende overlegmomenten,
contacten en studiedagen en dit op verschillende niveaus (overheid, federaties, clubs…). Door gebruik te
maken van diverse communicatiekanalen vergrootte het draagvlak. Tot slot werkte ICES verscheidene
initiatieven uit naar de praktijk en verzorgde de implementatie. De Universiteit Antwerpen voerde een
grootschalig kwantitatief onderzoek uit bij 4000 Vlaamse en Nederlandse volwassenen om hun ervaringen met
fysiek, emotioneel en seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens het sporten in de kindertijd (-18 jaar) in
kaart te brengen. Ook het verband met levenskwaliteit en mentale gezondheid in de volwassenheid werd
onderzocht. De Universiteit Gent deed onderzoek naar het ethisch klimaat in sportorganisaties. Om een groter
ethisch bewustzijn binnen de sportorganisaties te bewerkstelligen, is het van belang dat ethisch gedrag en
besluitvorming ingebed zijn op het bestuurs- en managementniveau. UGent ging eveneens na op welke manier
overheden, sportfederaties en -clubs een ethisch klimaat kunnen creëren. De KU Leuven onderzocht vanuit de
invalshoek ‘integriteitsmanagement’ via een comparatieve methodiek instrumenten, structuren en processen
die in het buitenland gebruikt worden om inbreuken op fysieke en psychische integriteit in de jeugdsport te
voorkomen, op te sporen en te bestraffen. Daarnaast waren bijzondere problemen en oplossingen rond
grensoverschrijdend gedrag in het specifieke milieu van de jeugdtopsport eveneens onderwerp van het KU
Leuvenonderzoek. Tenslotte bestudeerde de Vrije Universiteit Brussel hoe je sportbegeleiders aan de hand
van didactische ondersteuning gericht kan helpen bij ethisch verantwoord begeleiden, proactief gedrag
stimuleren en het aanpakken van ethische dilemma’s.
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gebeurde op een zorgvuldige manier. De vier universitaire partners voerden het onderzoek uit, voor de
toepassing ervan werkten de universiteiten en ICES intensief samen en tot slot voerde ICES de implementatie
en ondersteuning naar de sector uit. Figuur 1 geeft dit schematisch weer, dit wordt gekoppeld aan de
inhoudelijke afbakening van ethiek, integriteit en geweld. Het deel ‘realisatie’ is een inhoudelijke uitwerking
van de onderzoeken, toepassingen en implementatie/ondersteuning.

REALISATIE
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1 ICES: werking van het centrum
Binnen de overheidsopdracht coördineerde het centrum de verschillende onderzoeken. Daarbij was er nauw
contact met de vier universitaire partners. Vanuit deze samenwerking werden kennis en inzichten gedeeld en
vertaald naar de praktijk. Zo werden er verschillende instrumenten ontwikkeld en geïmplementeerd. Hierbij
heeft ICES een ondersteunende, sensibiliserende en informerende rol opgenomen. Door deze samenwerking
en activiteiten heeft het centrum zich gepositioneerd binnen de sportsector. Zo is ICES gegroeid als
kenniscentrum en zijn er heel wat contacten en samenwerkingsverbanden gelegd.

1.1 Kennisverzameling

Gedurende de overheidsopdracht kreeg ICES de kans te participeren in drie extra projecten (uitgebreide
informatie zie bijlage 1.2), waarbij telkens bijkomende kennis opgebouwd werd. Zo is er een inhoudelijk dossier
opgesteld omtrent schendingen van kinderrechten die gepaard gaan bij de organisatie van grote sportevents.
Dit kaderde binnen het project ‘No rights, no glory’. Kennis en inzichten rond discriminatie en holebi’s in de
sport werd verrijkt binnen de overheidsopdracht ‘toolkit: holebi of hetero, maak er geen spel van’. Als laatste is
ICES trekker van het Europees project ‘Safeguarding Youth Sport’, waar literatuurstudie en good practices
gebundeld worden omtrent integriteitschendingen bij jonge topsporters, empowerment en ethisch klimaat.

1.2 Begeleiding en ondersteuning sportsector
1.
Ondersteuning van de Vlaamse overheid
Binnen de overheidsopdracht leverde ICES advies en ondersteuning aan de Vlaamse overheid. Dit gebeurde
onder meer via een nota met adviezen naar aanleiding van de herwerking van het decreet inzake Ethisch en
Medisch Verantwoord Sporten (zie bijlage 1.3: Conceptnota EVS-decreet). Daarnaast werd ook op spontane
wijze gecommuniceerd en gereageerd op vragen en opmerkingen. Zo kwam er door intensieve wisselwerking
een nieuwe EVS-rapporteringsmethode voor federaties. Die methode geeft federaties meer vrijheid en
creativiteit om hun inspanningen rond de ethische thema’s naar voor te brengen. Dit geeft hen de kans om hun
beleid aan de hand van een presentatie vorm te geven, die achteraf voor andere doeleinden kan gebruikt
worden (bv. Algemene Vergadering).

2.
Begeleiding sportfederaties
Om de sportfederaties op een goede manier te ondersteunen heeft ICES zich ingelezen in de
beleidsdocumenten (planning en rapporteringdocument i.v.m. Ethisch Verantwoord Sporten). Het is boeiend te
zien hoe elke federatie met zijn eigenheid de ethische thema’s aanpakt. Er werd een groot verschil opgemerkt
naar niveau, aanpak, professionaliteit tussen de federaties. Voor ICES zelf was dit, als beginnend centrum, erg
leerrijk om te zien hoe federaties de richtsnoeren vertalen naar de praktijk.
Voor de concrete persoonlijke begeleiding heeft ICES zich in de eerste fase gericht op de erkende nietgesubsidieerde sportfederaties. Zij moeten ondanks beperkte tijd en middelen voldoen aan het EVS beleid. ICES
had met vijf federaties een overleg. Na het overleg werd een verslag opgemaakt en de ondersteuningsadviezen
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Als organisatie met de ambitie de sportsector te informeren, stimuleren en begeleiden omtrent ethiek in de
sport is de eerste stap voldoende en onderbouwde kennis te verzamelen. Naast het doornemen van heel wat
relevante boeken, brochures, rapporten en goede praktijken; heeft ICES zich ook bijgeschoold door middel van
opleidingen en internationale congressen (zie bijlage 1.1).
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doorgemaild. Daarnaast ging ICES in op vragen gesteld vanuit de gesubsidieerde federaties. De ondersteuning
van de federaties gebeurde in nauwe samenwerking met Sophie Cools (directeur sport van de VSF en
bestuurslid ICES).
Een algemene conclusie is dat er een grote diversiteit is tussen de federaties. De ene federatie is op een hoog
niveau met verschillende ethische thema’s aan het werk terwijl andere federaties nauwelijks een ethisch
thema aan bod brengen. Dit maakt het nodig om intensiever en blijvend ondersteuning op maat aan te bieden
vanuit het centrum.

Daarnaast heeft ICES volgende organisaties specifiek ondersteund.
 Risicovechtsportplatform
ICES werkt, waar mogelijk en relevant, samen met het risicovechtsportplatform. Zo gaf ICES advies op de
gedragscode en op de generieke richtlijnen, werden er goede praktijken uitgewisseld en verzorgde ICES een
sessie op de Dag van de Risicovechtsport. Aangezien het platform de opdracht heeft om ethische en medische
aspecten binnen de gevechtsport te optimaliseren, overlapt dit deels met de opdracht van ICES. Hier wordt op
een goede manier samengewerkt en wordt de ondersteuning van de vechtsportfederaties als één geheel
samen aangepakt.
 De rode antraciet
In 2013 trad ICES in overleg met de Rode Antraciet. Er werd samen gezocht hoe ethische waarden en normen
geïntegreerd kunnen worden in de sportaanbieding voor gedetineerden. Deze brainstorm leverde goede en
bruikbare ideeën op. Daarnaast participeerde ICES in de denktank waar de volledige organisatie naar aanleiding
van hun nieuwe beleidsplan onder de loep werd genomen.
 Panathlon
ICES werkt op verschillende vlakken samen met Panathlon. Zo worden initiatieven van Panathlon gepromoot
via ICES (Stipendium Fotowedstrijd ‘Fair Play’) en wordt de Panathlonverklaring geïntegreerd in de
verschillende tools. Op 23 april 2013 werden de werking en projecten van ICES aan de leden van Panathlon
Brussel voorgesteld. Voor de tienjarige viering van de Panathlonverklaring wordt gekeken naar een
samenwerking. Bovendien participeert Panathlon International als partner binnen het Europees project
‘Safeguarding Youth Sport’.

4.
Studiedagen
Persoonlijke begeleiding is zeer tijdsintensief. Meestal is het productiever om grote groepen tegelijk te
informeren. Tijdens de tweejarige opdracht heeft ICES de sportsector via studiedagen geïnformeerd.


EVS studiedag

In opdracht van de Vlaamse minister van sport en het Departement CJSM organiseerde ICES, in samenwerking
met VSF, op 11 oktober 2012 een studiedag rond het beleidsthema EVS. Als afronding van de eerste cyclus
werd op de studiedag dieper ingaan op de implementatie van de thema's. Door middel van "peer review" en
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3.
Diverse contacten en samenwerkingsverbanden
Op regelmatige basis overlegde ICES met Departement CJSM, VSF, ISB, SVS, Vlabus, Bloso en VTS. ICES heeft
met die verschillende organisaties samengewerkt waar er opportuniteiten lagen. Hieruit kan ICES concluderen
dat het binnen het complexe sportlandschap niet altijd eenvoudig is om in te schatten wat de
verantwoordelijkheden en opdrachten van de verschillende organisaties inhouden. Wij raden dan ook ten
sterkste aan dit vanuit de Vlaamse Overheid en vanuit een coördinerend orgaan beter te structureren en
organiseren. Het opstarten van een lerend netwerk dat vanuit het nieuw Gezond en Ethisch Sporten decreet
wordt opgericht lijkt ons een stap in de goede richting.
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uitwisseling van good practices werd verder vorm gegeven aan het beleid inzake een ethisch verantwoorde
sportbeoefening. Zo werd de brug geslagen naar de tweede cyclus (2013-2016) die op 1 januari 2013 van start
ging. Op deze studiedag waren 106 medewerkers van de erkende sportfederaties die het EVS beleidsthema
opvolgen aanwezig. Volgende ethische sessies kwamen in de namiddag aan bod:
o

Panathlon verklaring getekend: wat nu?

o

Gedragscode opgesteld en gecommuniceerd: wat nu?

o

Aanspreek Persoon Integriteit: API

o

EVS in kleine federaties, hoe aanpakken?

Meer info op: http://www.ethicsandsport.com/nl/c/archivecalendar/voorbije-activiteiten


Studiedag integriteit

Tijdens deze studiedag (27 februari 2013) werden de sportfederaties geïnformeerd over het thema lichamelijke
en seksuele integriteit. Het thema en het belang ervan werd geduid, de ontwikkelde instrumenten aangereikt
en de mogelijkheden om er als federatie mee aan de slag te gaan toegelicht.



Studiedag Gezond en Ethisch Sporten

Het Departement CJSM organiseerde op 29 april 2014 een studiedag over Gezond en Ethisch Sporten. In de
eerste plaats informeerde en reflecteerde deze studiedag tijdens de plenaire ochtendsessie over het nieuwe
decreet inzake Gezond en Ethisch Sporten. In de namiddag werden inhoudelijke-praktische keuzesessies
aangeboden om de sportsector te inspireren en om samen na te denken over elementen van een Gezond en
Ethisch Sporten beleid voor sportfederaties, -clubs, -diensten en andere stakeholders. ICES gaf deze dag mee
vorm en heeft vier workshops inzake ethiek ingevuld:
o

Ethisch sportklimaat en ethische besluitvorming: ethisch management 1

o

Ethische codes: ethisch management 2

o

Ethiek in de sport stimuleren

o

Sportouders

Meer info op: www.cjsm.be/gezondsporten

1.3 Vergroten van het draagvlak
Ethiek wordt door de sportsector niet gepercipieerd als het populairste beleidsthema. Zowel op het hoogste
niveau (koepelorganisaties, federaties en sportdiensten) als het niveau lager (sportclubs) lijkt dit voor velen
geen prioriteit. Toch zijn er reeds positieve initiatieven verwezenlijkt en doen heel wat sportorganisaties
impliciet aan ethiek. Ethiek zit namelijk verweven in heel wat kleine aspecten van de dagelijkse werking. Het
blijven informeren en sensibiliseren is erg belangrijk om de bewustwording te vergroten en het belang van het
thema te benadrukken. Aan de hand van diverse kanalen heeft ICES de voorbije twee jaar de sportsector
bereikt.
Zo zijn er verschillende website updates gebeurd. De homepage is interactiever gemaakt, de ethische thema’s
zijn voorzien van diverse informatie en is er een glossarium toegevoegd met de kernbegrippen van ethiek in de
sport. Op de facebookpagina van ICES (163 likes, juni 2014) worden actuele krantenartikelen, good practices,
foto’s van vormingen, activiteiten en nieuwtjes geplaatst.
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Heel wat sportorganisaties hebben ICES gecontacteerd om een artikel te schrijven voor hun tijdschrift. Zo
verschenen er artikels in het tijdschrift van de Bond Voor Lichamelijke Opvoeding (BVLO), de Vlaamse
Sportfederatie (VSF), Parantee, Vlaamse Reddingsfederatie en de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie. In het
internationaal tijdschrift van Panathlon en in Bodytalk (het gezondheidsmagazine gekoppeld aan Knack)
verscheen een tekst over ICES en ethiek in de sport.
Naast deze schriftelijke communicatie werd face-to-face contact gelegd om het ethiek verhaal levendig over te
brengen. Zo stond ICES met een stand op verschillende beurzen.
o Dag van de Trainer (15/12/2012)
Op de dag van de trainer was ICES aanwezig met een infostand en gaf er een sessie met als
thema ’Didactische werkvormen voor ethisch verantwoord sporten‘ waar 35 deelnemers
aanwezig waren.
o ISB congres (20-21/03/2013)
ICES was aanwezig op het ISB-congres 2013 te Antwerpen. 212 sportdiensten konden er
kennismaken met het Vlaggensysteem en de Handleiding voor Sportclubs. Alle sportdiensten
kregen de instrumenten mee om zelf aan de slag te gaan rond het thema 'lichamelijke en
seksuele integriteit' in een sportcontext.
o

o

ISB congres (19-20/03/2014)
Op het ISB-congres 2014 te Jabbeke heeft ICES de sportdiensten geïnformeerd over de
brochure ‘Ethiek: ook in jouw sportorganisatie’. Aan de hand van deurhangers werd het
thema lichamelijke en seksuele integriteit opnieuw in de kijker geplaatst.
Studiedag Gezond en Ethisch Sporten (29/04/2014)
Op deze studiedag werden de tools van ICES zichtbaar gesteld op een stand en werd de
managementbrochure en de deurhanger meegegeven aan alle deelnemers.

Een korte mondelinge toelichting doet wonderen. Dit was duidelijk merkbaar op algemene vergaderingen van
federaties of sportdiensten wanneer er duiding werd gegeven over ethiek in de sport. Federaties en
sportdiensten geven aan dat clubs sneller geneigd zijn om thematieken op te nemen indien dit door een extern
persoon wordt voorgedragen. In een half uur durende sessie maakt ICES de sportclubs warm voor ethiek met
laagdrempelige voorbeelden, geanimeerde filmpjes en praktische aanpakken. Zo sprak ICES op de algemene
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Driemaandelijks zendt ICES een nieuwsbrief naar 213 personen en organisaties uit (juni 2014). Daarin worden
updates van de eigen werkzaamheden vermeld, alsook bredere initiatieven en informatie vanuit de sportsector
die aansluiten bij de ethische thema’s. Bij de rubriek ‘wist je dat’ komen er enkele linken naar
mediaberichtgeving aangaande ethiek in de sport. Er werden in totaal 5 nieuwsbrieven opgesteld binnen de
periode van de overheidsopdracht.
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vergadering van de Petanque Federatie Vlaanderen, van de sportdienst van Leuven en West-Vlaamse
vereniging voor onderwatersport.

Wereldwijd zijn heel wat wetenschappers intensief bezig met onderzoek rond ethiek in de sport. Hun verhaal
biedt vaak relevante kennis en inzichten. Daarnaast zijn heel wat organisaties in het buitenland op een
professionele manier actief bezig met ethiek in de sport. Binnen de opdracht werden enkele vooraanstaande
wetenschappers en ervaringsdeskundigen uitgenodigd. Zo organiseerde de KULeuven een expertenseminarie
(maart 2013) waar Elaine Raakman, Eugenio Guglielmino en Anne Tiivas kwamen spreken. Op de tweede editie
(maart 2014) brachten Celia Brackenridge en Maarten Borneman een uiteenzetting omtrent seksueel
grensoverschrijdend gedrag. UGent nodigde McNamee uit voor een lezing rond fair play (maart 2014).

1.4 Initiatieven naar de praktijk


Sport met grenzen (2012-2013-2014)

Didactisch opstellen van de instrumenten
ICES participeerde in de werkgroep die de vertaling van de moederversie ‘Raamwerk seksualiteit en beleid’
naar de sportsector als opdracht had. Na het opstellen van het ‘Raamwerk lichamelijke en seksuele integriteit
en beleid in de sport’ (bijlage 6) heeft ICES samen met een kleinere werkgroep het Vlaggensysteem en de
Handleiding (bijlage 7) uitgewerkt (2013). Hiervoor werd afgetoetst met Erika Frans van Sensoa. In 2014 wordt
alles gereviseerd en herwerkt om kinderziektes weg te werken en relevante aanvullingen te doen.

Druk en verdeling
In 2013 werd een eerste druk van 1600 exemplaren van het Vlaggensysteem en de Handleiding voorzien. Het
pakket Vlaggensysteem bestaat uit een map met 30 losse interactieve cases, een theoriekaart en een
handleiding. Het Vlaggensysteem geeft een sportorganisatie mee hoe situaties objectiever ingeschat en
beoordeeld kunnen worden. Daarnaast werd een Handleiding ontwikkeld die sportclubs informeert over zes
laagdrempelige acties voor een beter kwaliteits-, preventie- en reactiebeleid. Dit werd in een aantrekkelijke
lay-out gegoten en gedrukt als een handig compact boekje. De Handleiding wordt naast de fysieke vorm ook
digitaal ter beschikking gesteld. De twee instrumenten zijn complementair en vormen een totaalpakket om het
thema lichamelijke en seksuele integriteit in de sport aan te pakken.
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Om de brede sportsector op een leuke manier te stimuleren zijn er diverse en alternatieve manieren. Dit werd
geïllustreerd met de positieve reacties op het toneelstuk ‘Wel winnen hè!’. ICES haalde met diverse andere
partners op dinsdag 21 mei 2013 de Nederlandse theatervoorstelling naar Gent (291 aanwezigen). Deze
theatervoorstelling gaat over het versterken van sportclubs en het effectief begeleiden van (jonge) sporters.
Hoe je een cultuur kan neerzetten waarin prestaties verbeteren, sportiviteit toeneemt, meer pubers lid blijven
en het aantal vrijwilligers groeit. Het verhaal dat deze avond op amusante wijze bracht, is gestoeld op
praktijkervaringen van topcoaches en onderbouwd met jarenlang wetenschappelijk onderzoek.
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Grote sportorganisaties, koepel sportorganisaties en partnerorganisaties, gemeentelijke en provinciale
sportdiensten en sportfederaties ontvingen het pakket. Sportclubs konden het pakket verkrijgen via een gratis
online bestelling of op een vorming. Om een kwalitatieve en geen kwantitatieve implementatie te garanderen
werd een minimale inspanning/interesse van de clubs verwacht en werden er geen pakketjes zonder meer
verdeeld. Via deze strategie werd zoveel mogelijk vermeden dat exemplaren niet ten volle benut werden.

Vervolgens werd een aantrekkelijk en laagdrempelig filmpje gemaakt om sportorganisaties warm te maken
voor het thema. Daarin wordt beknopt en op een ludieke manier aan de hand van vier cases gekaderd welke
aspecten de instrumenten behandelen.

Om het thema na een jaar van implementatie opnieuw onder de aandacht te brengen ontwikkelde ICES
deurhangers. Deze hebben een dubbele functie, enerzijds als flyer om het thema te promoten en anderzijds
bewijzen de deurhangers ook effectief hun nut in de sportaccommodatie. ICES biedt via de website de
mogelijkheid om deurhangers te bestellen.

Implementatie sportsector
Om de sportsector te informeren en sensibiliseren over het project ‘sport met grenzen’ werd in een aantal
fasen gewerkt (zie bijlage 1.4 voor meer informatie over het werkjaar 2013).
 De grote sportorganisaties en koepelorganisaties werden eerst op de hoogte gebracht met de vraag
dit zo breed mogelijk te communiceren via hun kanalen. Zo hebben veel organisaties dit op hun
website en nieuwsbrief geplaatst (CJSM, ISB, VSF, BOIC, Panathlon…). VSF en BVLO namen de
boodschap over via een artikel in hun tijdschrift.
 Federaties (58 aanwezigen, die 34 federaties vertegenwoordigden) werden op de studiedag integriteit
ingelicht over het thema, het doel, de problematiek en de instrumenten. De andere federaties werden
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Communicatiemiddelen
ICES ontwikkelde voor het project ‘Sport met grenzen’ een aparte webpagina met een herkenbare url
(www.sportmetgrenzen.be). Op die pagina werd alle informatie over het project voorzien (thema,
instrumenten, vormingen, bestelmogelijkheid).
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per mail, nieuwsbrief en website op de hoogte gebracht. Op die dag verspreidde de minister van sport
(Philippe Muyters) een persmededeling (27/02/2013).
 Tijdens de plenaire sessie van het ISB congres 2013 werden 212 gemeentelijke sportdiensten ingelicht
waarna ze aan de ICES infostand het pakket konden ophalen en meer info verkregen. De nietaanwezige sportdiensten ontvingen het pakket via de post. Tijdens de editie van 2014 werd het thema
opnieuw in de kijker geplaatst via deurhangers.

 Aangezien ICES niet zelf aan alle vormingsvragen van de sportsector kan beantwoorden is er een poule
van lesgevers in het leven geroepen. Zij konden een training of trainers (TOT) volgen om zo met
voldoende kennis en vaardigheden zelf een vorming te geven (23/11/2012 te Antwerpen, 19/04/2013
te Gent en 26/03/2014 te Gent). Na deze TOT werden de personen erkend als lesgever. Lesgevers
worden ondersteund door middel van een kant-en-klare geannoteerde presentatie, pakketjes van het
Vlaggensysteem en de Handleiding, didactische werkblaadjes, theoriekaarten en vlaggen.
 De voorbije twee jaar kon de sportsector genieten van een ruim vormingsaanbod. Er gingen in totaal
23 vormingen door. Waarvan acht door federaties of sportdiensten zelf georganiseerd, twee door ISB,
vijf door ICES en acht waar ICES de lesgever voorzag.
 Om de vorming rond het thema in de toekomst te continueren is deze in het aanbod van Dynamo
Project opgenomen. Hiervoor wordt beroep gedaan op de poule van lesgevers. In het najaar van 2014
zijn er drie vormingen gepland.
 De reddersfederatie heeft in 2013 de cursus hoger redder vernieuwd. Er is een deel toegevoegd rond
geweld, agressie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De cursustekst werd aangepast en
uitgebreid door ICES. Omdat de docenten hoger redder hiermee binnenkort aan de slag moeten, heeft
ICES op de vormingsdagen van de docenten hoger redder een korte sessie van een uur voorzien (3
vormingen te Leuven, Hofstade en Brugge). Hiervoor werden een 12-tal cases aangepast en
uitgewerkt naar de zwembadcontext.
Inhoud vorming
Op een vorming wordt eerst het thema uitgelegd. Vervolgens worden de zes acties uit de Handleiding
uiteengezet, waarna het Vlaggensysteem in detail wordt toegelicht. De theorie van de zes criteria en de vier
vlaggen wordt uitgelegd aan de hand van voorbeeldcases. Tijdens de vorming wordt ook de mogelijkheid
geboden om eigen cases naar voor te brengen. Op het einde van de vorming krijgen de aanwezigen de kans om
in kleine groepjes aan de slag te gaan tijdens een oefenmoment.
Evaluatie
De evaluatie van het project verliep via een online vragenlijst (zie bijlage 1.4). Alle personen die het pakket
ontvangen hebben via een vorming of online bestelling (N=516) ontvingen een uitnodiging. De vragenlijst
peilde naar tevredenheid, duidelijkheid, de noden van het project, de vormingen en de instrumenten. Uit de
vragenlijst blijkt dat de algemene tevredenheid over het Vlaggensysteem, de handleiding en de vormingen
goed zitten. Ook de duidelijkheid van de criteria en het praktisch nut van de acties van de handleiding scoren
hoog. Toch blijkt het moeilijk om draagvlak te verkrijgen binnen de organisatie en de acties effectief op te
starten. Er is ook nood aan extra vormingen op niveau van de trainers, sporters en ouders op maat van de club.
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 Federaties en sportdiensten werden geresponsabiliseerd om dit thema mee uit te dragen naar hun
achterban: de sportclubs. Zo werd er gestimuleerd om de informatie op hun websites te plaatsen, in
nieuwsbrieven te integreren, op vergaderingen aan te kaarten…

23
Bevindingen en aanbevelingen
De sportsector heeft de voorbije twee jaar heel wat geïnvesteerd in het thema lichamelijke en seksuele
integriteit. Toch blijft er rond dit thema nog veel werk voor de boeg. Zo is uit veelvuldig contact met de
sportsector gebleken dat er een hoogdringende nood is aan een juridische onderbouw voor sportorganisaties
die te maken krijgen met een ernstig geval van grensoverschrijdend gedrag. Het ideale scenario bevat ook een
overkoepelend tuchtrecht. Daarnaast moet er dringend werk gemaakt worden van de opleiding en installatie
van een aanspreekpersoon integriteit (API). Het moet haalbaar zijn om binnen elke federatie minstens één API
in te stellen die op een goede manier sporters en ouders kan opvangen, begeleiden en eventueel correct
doorverwijzen. Daarnaast liggen er voor ICES nog opportuniteiten in intensievere samenwerking met hulplijn
1712, de Vertrouwenscentra Kindermishandeling en de Centra Algemeen Welzijnswerk zodat ernstige cases
door de juiste instanties op een vlotte en correcte manier kunnen behandeld worden. Tot slot moet ICES
blijven inzetten op het bewustmaken van de sector betreffende deze thematiek. Er heerst momenteel nog te
weinig besef van de reikwijdte van het thema en het belang ervan.

Management brochure

De brochure werd 1000 keer gedrukt en digitaal aangeboden (in een printvriendelijke en interactieve versie),
daarnaast werd het werkblad met het 7-actieplan apart ter beschikking gesteld aan clubs om er zelf mee aan de
slag te gaan. De verspreiding gebeurde via verschillende ICES kanalen, het departement CJSM, de VSF,
federaties, sportdiensten…
Om een kwalitatieve implementatie te garanderen is een interactieve vorming opgesteld en geëvalueerd. Deze
vorming start met vier sportcases waar het bestuur een cruciale verantwoordelijkheid heeft. Er wordt gekeken
en besproken hoe men als bestuur op deze situatie kan reageren (reactief) en hoe het bestuur deze situatie
had kunnen voorkomen (preventief). Heel wat theoretische aspecten die in de brochure uiteengezet worden
komen bij het bespreken van deze cases spontaan naar voor. Dit maakt het tweede deel van de vorming, waar
de theoretische kaders geschetst worden, minder zwaar. Op het einde van de vorming kunnen clubs het 7actieplan zelf op maat van hun club invullen. In de toekomst wil ICES kijken hoe deze vorming een vaste plaats
kan krijgen in de sportsector.



Handleiding kwaliteitslabels

ICES en KULeuven hebben samengewerkt aan de ontwikkeling van de handleiding ”Ethische criteria voor een
sportief kwaliteitslabel" (zie bijlage 9). Deze handleiding geeft sportfederaties inzichten en tips mee over
kwaliteitslabels en helpt hen hun eigen label te verrijken of aan te vullen met ethische criteria. De bevindingen
van een enquête gericht naar federaties, aangevuld met inzichten van een literatuuronderzoek werden
gebundeld tot een praktisch werkbare handleiding. In juni 2014 werd dit gefinaliseerd. Het is belangrijk dat
ICES deze handleiding verspreidt naar de doelgroep en de federaties opvolgt en ondersteunt waar nodig.
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ICES heeft samen met de UGent de brochure ”Ethiek: ook in jouw sportorganisatie. Managementvaardigheden
voor een ethisch sportklimaat” ontwikkeld (bijlage 8). De brochure is gericht naar het bestuur van een
sportorganisatie (rechtstreekse sportaanbieder), die een cruciale rol heeft bij het creëren van een ethische
sportomgeving. Hiervoor leverde de UGent de inhoudelijke input (zie 3.6). In samenwerking met ICES werd dit
vertaald naar een praktische en laagdrempelige brochure.
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Voor het schrijven van de handleiding werd een enquête uitgevoerd bij alle sportfederaties (N=94, respons
N=74). Deze enquête ging na welke federaties reeds over een kwaliteitslabel beschikten en wat hun ervaringen
waren. 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 men de sportclubs
evalueerde om te bepalen of men het kwaliteitslabel verdiende. De resultaten van deze enquête werden
geïntegreerd bij de ontwikkeling van deze handleiding. In bijlage 1.5 zijn de belangrijkste bevindingen

We kunnen concluderen dat een kwaliteitslabel een manier is 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
mogelijkheden zodanig dat het zowel voor de federatie als clubs een win-win situatie kan betekenen.



Ethiek in de opleiding van lesgevers en trainers

Deze workshop (bijlage 10) is ontwikkeld en getest binnen het deelproject van de VUB. De ontwikkelde tool
heeft de ambitie om sportbegeleiders praktijkgerichte hulp te bieden in het ethisch begeleiden van
(jeugd)sport. Gezien de ruime context van sportief ethisch thema’s spitst deze tool zich toe op items waar
vooral de sportbegeleider zelf een grote invloed op kan hebben. De nadruk ligt op reflectie omtrent het eigen
ethische handelen, het omgaan met conflicten en de interactie tussen de begeleider en de (jonge) sporter. De
ontwikkelde tool bevat tips, tricks, oefeningen en handvaten op maat van jeugdsportbegeleiders.

In de sessie hieromtrent stellen we de inhoud voor aan de hand van het beeld van ‘een boom in ontwikkeling’.
Met dit beeld wordt duidelijk gemaakt dat ethisch handelen duurzame inspanning vraagt en het installeren van
het zogenaamde ethisch klimaat een ontwikkelingsproces met zich meebrengt. Inspanningen gebeuren het
meest efficiënt en effectief door aandacht op drie niveaus: het kwaliteits-, preventie- en reactiebeleid.
In de toekomst is een grondige implementatie essentieel. Zo moet er gekeken worden in welke bachelor- en
masteropleidingen, VTS cursussen dit geïntegreerd kan worden. Ook als aparte vorming kan dit bijvoorbeeld
een plaats vinden binnen het VTS+ aanbod.
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uiteengezet.
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2 Project: UA
2.1 Situering
Dit onderzoek werd ingegeven door de lacune aan grootschalig, representatief prevalentieonderzoek naar
1
grensoverschrijdend gedrag in de Vlaamse en Nederlandse sport .

2.1.1 Onderzoeksvraag

Secundaire vragen die geanalyseerd zullen worden, zijn mogelijke prevalentieverschillen naargelang leeftijd en
geslacht van de sporter, leeftijd en positie van de pleger, sportniveau en sporttype (individueel, semiindividueel en teamsport) en regio (Vlaanderen versus Nederland). Deze secundaire vragen worden
beantwoord in een afzonderlijk rapport.

2.1.2 Begripsafbakening
Georganiseerde sport
Volgende operationalisering van het begrip ‘georganiseerde sport’ werd gehanteerd voor dit onderzoek:
“Georganiseerde sport is elke sportbeoefening die men vrijwillig beoefent bij een sportvereniging, sportclub,
sportschool e.d. waarbij een volwassene training of instructies geeft. Ook georganiseerde sportactiviteiten op
school, buiten de normale schooluren en tijdens de vakanties vallen hier onder. Het gaat niet om informele
activiteiten zoals voetballen met vrienden op straat, naar school fietsen of lessen lichamelijke
opvoeding/gymlessen op school.”
Deze definitie omvat zowel recreatieve als competitieve sportbeoefening.
Grensoverschrijdend gedrag
Dit onderzoek hanteert de definitie van ‘childhood abuse’ zoals deze omschreven wordt door de WHO
(vertaald):
“Alle vormen van fysieke en/of emotionele mishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing of nalatige
behandeling, commerciële (of andere) uitbuiting in de context van een relatie op basis van
verantwoordelijkheid, vertrouwen of macht, resulterend in actuele of potentiële schade aan de gezondheid,
overleven, ontwikkeling of waardigheid van het kind”.
De definitie wordt geoperationaliseerd in 41 items die ondergebracht worden in emotioneel
grensoverschrijdend gedrag (EGG), fysiek grensoverschrijdend gedrag (FGG) en seksueel grensoverschrijdend
gedrag (SGG) (zie bijlage 2.1).

1

Meer achtergrondinformatie over de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is te vinden in Bijlage 2.3
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De onderzoeksvraag luidt: ‘Wat is de door Vlaamse en Nederlandse volwassenen gerapporteerde frequentie
van emotioneel, fysiek en seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens de kindertijd in de georganiseerde
sport?’ Deze frequentie wordt gemeten aan de hand van retrospectieve zelfrapportage bij volwassen
Vlamingen en Nederlanders die voor de leeftijd van 18 jaar op een georganiseerde manier aan sport gedaan
hebben.
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2.2 Methodologie
2.2.1 Sampling

Figuur 1: Schematische voorstelling van het steekproefkader
Legende
(NIET-)SPORTERS = alle personen die voor de leeftijd van 18 jaar (NIET-) op een georganiseerde manier aan sport hebben gedaan
SO = slachtoffers; GG = grensoverschrijdend gedrag

2.2.2 Vragenlijst
Aangezien de sociodemografische gegevens reeds bekend zijn bij het onderzoeksbureau, start de survey
meteen met vragen over sportparticipatie tijdens de kindertijd. De respondent kan maximaal 5 sporten
aanduiden waarover hij zal rapporteren. Hierover wordt gevraagd op welke manier hij/zij ze beoefend heeft
(zelf georganiseerd, sportclub, commercieel sportcentrum…) en op welk niveau.
Tot op heden is er geen gevalideerd instrument beschikbaar voor deze vraagstelling en context. Ten behoeve
van dit onderzoek werd een specifieke vragenlijst opgesteld voor de sportcontext, gebaseerd op bestaand
gevalideerde algemene misbruik vragenlijsten en de vragenlijst ‘Experiences of Children in Organised Sport’ van
2
de University of Edinburgh .
Om op een zo objectief mogelijke manier de meegemaakte ervaringen in te delen naargelang ernst, werd aan
28 onafhankelijke experts in kindermishandeling gevraagd om aan elk item een ernstscore toe te kennen (0,5;
1; 2). Op basis van de modus van deze scores werd aan alle items een intensiteit toegekend (zie bijlage 2.1).

2 Alexander, K., Stafford, A., & Lewis, R. (2011). The experiences of children participating in organised sport in the UK. Edinburgh: Dunedin
Academic Press.
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De steekproeftrekking en dataverzameling via websurvey gebeurden in samenwerking met het
onderzoeksbureau GfK Panel Services Benelux, met het oog op het aanleveren van een representatieve
steekproef van de Vlaamse en Nederlandse populatie. Het betreft een steekproef van personen tussen 18 en
50 jaar, die in georganiseerd verband gesport hebben voor de leeftijd van 18 jaar en de Nederlandse taal
machtig zijn. De respondenten werden geselecteerd uit het bestaande GfK panel aan de hand van
voorafgaande screeningsvragen.
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Wanneer een respondent aangeeft één of meerdere ervaringen meegemaakt te hebben tijdens het sporten in
zijn/haar jeugd, wordt er voor elk van deze items gevraagd hoe vaak hij/zij dit meegemaakt heeft (één keer,
een aantal keer, regelmatig/vaak). Op basis van de combinatie tussen de intensiteit en de frequentie van deze
ervaringen werd een ernstscore geconstrueerd, waardoor het mogelijk wordt om de ervaring in te delen in drie
ernstcategorieën (zie Tabel 1).

Verder geeft de respondent per aangeduid item aan in welke (van de maximaal 5) sport(-en) hij/zij dit ervaren
heeft. Vooraleer er details worden gevraagd over de betrokkenen, vragen we de respondent om zich te
focussen op die ervaring of (reeks van) gebeurtenis(-sen) die de meeste indruk op hem/haar gemaakt heeft.
Het is immers mogelijk dat de respondent verschillende onafhankelijke ervaringen op verschillende momenten
en/of in verschillende sporttakken heeft. Voor de vervolgvragen wordt enkel gefocust op de ‘meest
ingrijpende’ ervaring. De volgende kenmerken worden bevraagd: leeftijd waarop het begon, leeftijd waarop
het stopte, wie het gedrag stelde (aantal personen, rol van deze personen, geslacht, leeftijd). Dezelfde vragen
herhalen zich 3 keer per type van grensoverschrijdend gedrag (emotioneel, fysiek en seksueel).
Deze zelf opgestelde vragenlijst ‘grensoverschrijdend gedrag in de sport’ werd in een pretest voorgelegd aan
een vijftigtal Vlaamse en Nederlandse testpersonen. Zij controleerden op leesbaarheid, opbouw, toon, lengte,
invulgemak en dergelijke. Alle testrespondenten vulden achteraf een evaluatieformulier in. Het expertpanel,
dat de ernstscores toekende, gaf ook kwalitatieve feedback op de vragenlijst, waarna telkens lichte wijzigingen
werden doorgevoerd. Het volledige onderzoek, inclusief welzijnsvragenlijsten (in functie van het onderzoek
naar het verband tussen het meemaken van grensoverschrijdend gedrag in de sport en later welzijn), werd
geconverteerd naar een websurvey en getest in een pilootstudie met 487 respondenten uit Nederland en
Vlaanderen. Deze proefdataset werd gebruikt om de vooropgestelde statistische analyses uit te testen en een
eerste inschatting van de prevalentie te maken.

2.3 Resultaten
2.3.1 Beschrijving van de steekproef
Screening en respons rate
Aangezien er in Vlaanderen en Nederland op verschillende wijze gescreend werd, is het niet mogelijk om een
eenduidig responscijfer te construeren. In Nederland werd een deel van de respondenten voorafgaand
gescreend op basis van de inclusiecriteria (gesport hebben in georganiseerd verband voor de leeftijd van 18
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Tabel 1 Ernstscore op basis van ernst en frequentie van de ervaringen
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jaar, tussen 18 en 50 jaar oud zijn, Nederlandstalig zijn). Een deel van de uitgenodigde respondenten, waren
dus reeds geschikt bevonden om er aan deel te nemen. 86% van de Nederlandse respondenten voldeed aan de
inclusiecriteria. In totaal werden er 4751 mensen benaderd, waarvan ongeveer de helft meewerkte aan de
screening. Zodra de netto respons van 2000 bereikt werd, werd de vragenlijst afgesloten.
In Vlaanderen waren de screeningsvragen onderdeel van de vragenlijst. Wanneer respondenten die niet aan
sport gedaan hebben tijdens hun kindertijd en/of niet de juiste leeftijd hebben en/of niet Nederlandstalig zijn,
werd het onderzoek reeds voor aanvang stopgezet. Er werden 21618 mensen uitgenodigd om de screening aan
te vatten. 3810 respondenten gingen tijdig hierop in, waarvan 2053 mensen voldeden aan de inclusiecriteria en
de volledige vragenlijst afwerkten.
3

Elke respondent kon maximaal 5 sporten registeren die hij voor de leeftijd van 18 jaar beoefend heeft (waarvan
minimaal 1 op een georganiseerde manier). Dit leverde 10108 registraties op in meer dan 70 verschillende
sporttakken. Bijna alle respondenten hebben ten minste één sport beoefend als lid van en sportclub of –
vereniging. Vier procent van de respondenten nam deel aan sportactiviteiten georganiseerd voor kinderen met
een beperking. De meeste respondenten (69%) waren voor de leeftijd van 18 jaar actief in competitiesport,
13% van alle respondenten sportte op nationaal of internationaal niveau.

2.3.2. Frequenties van grensoverschrijdend gedrag
1788 van de 4053 bevraagde respondenten (44%) geeft aan ten minste eenmalige ervaring te hebben met een
vorm van emotioneel, fysiek of seksueel grensoverschrijdend gedrag in een sportcontext. 167 mensen (4%)
geeft aan ervaring te hebben met elk van de drie types van grensoverschrijdend gedrag. In dit deel geven we
per type van grensoverschrijdend gedrag een overzicht van de gerapporteerde ervaringen, de frequentie, de
ernstclassificatie en de leeftijd van de respondent op het moment waarop het grensoverschrijdend gedrag
aanving en stopte.
1 Emotioneel grensoverschrijdend gedrag
Bijna 38% van alle respondenten heeft ten minste een eenmalige ervaring met één van de 14 items betreffende
emotioneel grensoverschrijdend gedrag (EGG).
Tabel 3 Ervaring met EGG

Geen ervaringen
Ten minste één ervaring met EGG
Onbekend
Totaal

Aantal
2524
1522
7
4053

In Figuur 2 wordt het frequentiepercentage van deze steekproef per item weergegeven.

3

Voor gedetailleerde informatie: zie Bijlage 2.2.

Percentage
62,3
37,6
0,2
100,0
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Sociodemografische kenmerken en informatie over sportparticipatie
De totale steekproef van 4053 respondenten telt 55% vrouwelijke en 45% mannelijke respondenten met een
gelijke verdeling over de leeftijdsgroepen (18-24 jaar, 25-34 jaar, 35-44 jaar, 45-50 jaar). De respondenten
waren afkomstig uit alle provincies/regio’s in Vlaanderen en Nederland. 16% had een lage opleiding, 42%
gemiddeld en 41% een hoge opleiding (zie bijlage 2.2).
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13,9
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Figuur 2 Frequentiepercentage van ervaringen met EGG (% t.o.v. totale steekproef N=4053)

Van de 1522 respondenten die ervaring hebben met EGG heeft 30% ‘slechts’ één van bovenstaande items
meegemaakt. Een vijfde van deze personen had ervaring met 2 items en een zesde met 3 items. De overige
helft van de respondenten had ervaring met 4 of meer items van EGG tijdens zijn of haar sportbeoefening voor
de leeftijd van 18 jaar.

Frequentie
Wanneer de respondent aangaf EGG te hebben ervaren, werd hem de vraag gesteld hoe vaak dit gebeurde. In
Figuur 9 wordt, per item van FGG, deze frequentie weergegeven in absolute getallen. De overgrote
meerderheid van de 1522 personen die EGG ervoeren, geeft aan dat dit meerdere keren tot regelmatig/vaak
gebeurde.
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6,8
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Een aantal keer

Regelmatig / vaak

110
556
Plagen/in verlegenheid brengen
489
Negatieve kritiek op sportieve prestaties 65
386
110
Schreeuwen/vloeken 67
306
166
Negatieve kritiek op uiterlijk/gewicht 49
274
144
Negeren 47
212
178
Pesten 32
242
115
Kleineren/vernederen 55
52
221
85
Uitschelden/beledigen
166
61
Roddels/leugens verspreiden 48
Druk uitoefenen 33 57 25
Fysiek bedreigen 32 60 21
Spullen beschadigen/stelen 37 4719
Bedreigd bij niet mee doen 3035 16
Bedreigd met uit team gezet te worden 3833 9

196
139

Figuur 3 Frequentie van ervaringen met EGG (absolute aantallen)

Ernstclassificatie
Wanneer we alle respondenten indelen volgens de ernstclassificatie (zie Tabel 1) heeft 62% geen EGG
gerapporteerd, 12% mild EGG, 17% matig EGG en 9% ernstig EGG. In absolute getallen gaat het bij deze laatste
categorie over 368 van de 4053 respondenten in de steekproef.
Ernstig
9%
Matig
17%
Mild
12%

Geen
62%

Figuur 4 Respondenten met EGG ervaring ingedeeld in ernstcategorieën

Leeftijd
In Tabel 4 zien we de leeftijd van de respondent op het moment van aanvang van het EGG alsook de leeftijd
waarop het stopte. We vroegen de respondent hierbij om de meest ingrijpende gebeurtenis van EGG in het
achterhoofd te houden. Bij 43% van de respondenten die EGG rapporteren vangt dit al aan voor de leeftijd van
12 jaar. De leeftijd waarop het EGG stopte is beduidend hoger, met een meerderheid ouder dan 14 jaar.
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Eén keer

31
Stopleeftijd
0-5 jaar
6-11 jaar
12-13 jaar
14-15 jaar
16-18 jaar
18 jaar of ouder
Het is nog niet gestopt
Totaal

Startleeftijd

0-5 jaar

6-11 jaar

12-13 jaar

14-15 jaar

16-18 jaar

Totaal

N

7

0

0

0

0

7

%

0,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,5%

N

1

202

0

0

0

203

%

0,1%

13,3%

0,0%

0,0%

0,0%

13,4%

N

1

177

96

0

0

274

%

0,1%

11,6%

6,3%

0,0%

0,0%

18,0%

N

2

104

168

81

0

355

%

0,1%

6,8%

11,1%

5,3%

0,0%

23,4%

N

6

89

125

123

51

394

%

0,4%

5,9%

8,2%

8,1%

3,4%

25,9%

N

0

52

56

68

70

246

%

0,0%

3,4%

3,7%

4,5%

4,6%

16,2%

N

0

16

5

10

10

41

%

0,0%

1,1%

0,3%

0,7%

0,7%

2,7%

N
%

4

17

640

450

282

131

1520

1,1%

42,1%

29,6%

18,6%

8,6%

100,0

2 Fysiek grensoverschrijdend gedrag
Rond 11% van de respondenten heeft ten minste één ervaring met één van de 10 types van fysiek
grensoverschrijdend gedrag (FGG) tijdens het sporten voor de leeftijd van 18 jaar.
Tabel 5 Ervaring met FGG

Geen ervaring met fysiek grensoverschrijdend gedrag
Ten minste één ervaring met FGG
Totaal

Aantal
3595
455
4053

Percentage
88,8
11,2
100,0

In Figuur 5 ziet u het frequentiepercentage van respondenten die ervaring hebben met FGG in de sport in deze
steekproef, weergegeven per item.

4

Alle cellen werden gepercenteerd op het totaal van N=1520 (3 missing).
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Tabel 4 Overzicht van de start- en stopleeftijd van het EGG (absolute aantal en percentage t.o.v. totale aantal
respondenten die ervaring hebben met EGG in de sport N=1520)

32
5,5

Percentage

3,9

2,8
2,4

2,4

2,3
2
1,7
1,2

Figuur 5 Frequentiepercentage van ervaringen met FGG (% t.o.v. totale steekproef N=4053)

Van de 455 respondenten die ervaring hadden met FGG heeft 55% slechts één item van FGG meegemaakt. 18%
maakte 2 verschillende items mee. De overige 27% van de respondenten maakte 3 of meer verschillende items
van FGG mee tijdens de sportbeoefening voor de leeftijd van 18 jaar.

Frequentie
In Figuur 6 worden alle respondenten die ten minste één ervaring met FGG rapporteerden opgenomen
(N=455). We zien dat het grootste aantal van deze respondenten het FGG een aantal keren heeft meegemaakt.
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Eén keer

Een aantal keer

Regelmatig/vaak

52

Gedwongen trainen/spelen terwijl…
Met iets bekogeld

36

Met de vlakke hand geslagen

37

129
104
57

31

54

13

Gestompt (met de vuist)

34

49

15

18

Door elkaar schudden

19

43

Met geweld in bedwang gehouden

21

34

Bij de keel gegrepen / keel dichtgeknepen

24

26 8

In elkaar geslagen

18

60

17
19

Neergeslagen/ tegen de grond gewerkt
Opzettelijk geslagen met een voorwerp

42

15
16
12

22 10

Ernstclassificatie
Wanneer alle respondenten indelen volgens de ernstclassificatie (zie Tabel 1) heeft 89% geen FGG
gerapporteerd. Eén procent heeft ervaring met mild FGG, 2% met matig FGG en 8% rapporteert ernstig FGG. In
absolute getallen spreken we in deze zwaarste ernstcategorie over 326 personen op het totaal van 4053.

Mild
1%

Matig
2%

Ernstig
8%

Geen
89%

Figuur 7 Respondenten met FGG ervaring ingedeeld in ernstcategorieën

Leeftijd
In Tabel 6 wordt de leeftijd van de respondent bij aanvang en einde van het FGG weergegeven. In de meeste
gevallen startte het FGG in de leeftijdscategorieën 6-11 jaar en 12 tot 13 jaar. De leeftijd waarop het FGG
stopte is dan voornamelijk 14-15 jaar en 16-18 jaar.
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Figuur 6 Frequentie van ervaringen met FGG (absolute aantallen)
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3 Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Iets meer dan 14% van de respondenten heeft ten minste eenmalig seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG)
ervaren tijdens het sporten voor de leeftijd van 18 jaar. SGG wordt in dit onderzoek bevraagd aan de hand van
17 omschrijvingen.
Tabel 7 Ervaring met SGG

Geen ervaringen
Ten minste één ervaring met SGG
Onbekend
Totaal

Aantal personen
3469
580
4
4053

In Figuur 8 wordt het frequentiepercentage per item weergegeven.

Percentage
85,6
14,3
0,1
100,0
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Tabel 6 Overzicht van de start- en stopleeftijd van het FGG

8,3

4,8 4,4
4,3

3,8
2

2

2

1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5

1

0,7 0,7

Figuur 8 Frequentiepercentage van SGG (% t.o.v. totale steekproef N=4053)

Van de 580 respondenten die ervaring hebben met SGG tijdens het sporten voor de leeftijd van 18 jaar heeft
46% één type SGG meegemaakt. 17% heeft ervaring met 2 types en 11% met 3 types. De overige 26% heeft
ervaring met ten minste 4 tot zelfs 16 van de 17 itemomschrijvingen van SGG.

Frequentie
Wanneer de respondenten met ten minste een eenmalige ervaring met SGG gevraagd werden om aan te geven
hoe vaak dit gebeurde, zien we dat de meerderheid dit een aantal keren meemaakte. Enkel bij de meest
ernstige vormen van SGG zien we dat, verhoudingsgewijs, het aantal respondent dat aangeeft dit één keer te
hebben ervaren groter is.
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13
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16

Gedwongen seks. handelingen verrichten 10
14

5

Figuur 9 Frequentie van ervaringen met SGG (absolute aantallen)

Ernstclassificatie
Wanneer we de respondenten die ervaringen hebben met SGG indelen volgens de ernstscore (ernst en
frequentie) zien we dat 2% in aanraking is gekomen met mild SGG, 7% met matig SGG en 5% met ernstig SGG
(194 respondenten, 5% van de totale steekproef).

Mild
2%

Matig
7%

Ernstig
5%

Geen
86%

Figuur 10 Respondenten met SGG ervaring ingedeeld in ernstcategorieën

Leeftijd
In Tabel 8 zien we de leeftijd van de respondent op het moment van aanvang en einde van het SGG. Ongeveer
de helft van de respondenten die SGG rapporteert was bij de aanvang jonger dan 14. De overige helft was
tussen 14 en 18 jaar oud. De meerderheid van deze respondenten was ouder dan 16 toen het SGG stopte.

EINDRAPPORT ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN | 2012-2014 | INTERNATIONAAL CENTRUM ETHIEK IN DE SPORT

Eén keer

37
Stopleeftijd
0-5 jaar
6-11 jaar
12-13 jaar
14-15 jaar
16-18 jaar
18 jaar of ouder
Het is nog niet gestopt
Totaal

Start
leeftijd

0-5
jaar

6-11
jaar

12-13
jaar

14-15
jaar

16-18
jaar

Totaal

N

5

0

0

0

0

5

0,9%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,9%

1

41

0

0

0

42

0,2%

7,1%

0,0%

0,0%

0,0%

7,3%

0

36

41

0

0

77

0,0%

6,2%

7,1%

0,0%

0,0%

13,3%

0

23

45

40

0

108

0,0%

4,0%

7,8%

6,9%

0,0%

18,7%

0

8

48

62

71

189

0,0%

1,4%

8,3%

10,7%

12,3%

32,6%

0

8

13

48

59

128

0,0%

1,4%

2,2%

8,3%

10,2%

22,1%

0

3

5

7

15

30

0,0%

0,5%

0,9%

1,2%

2,6%

5,2%

6

119

152

157

145

579

1,0%

20,6%

26,3%

27,1%

25,0%

100,0%

N
N
N
N
N
N
N

4 Correlaties van verschillende types van grensoverschrijdend gedrag
Van alle respondenten in deze bevraging rapporteerde 56% geen negatieve ervaringen tijdens het sporten in de
kindertijd. De overige 44% heeft ten minste één ervaring met grensoverschrijdend gedrag. 23% van alle
respondenten maakte alleen EGG mee, 4% alleen SGG en 2% alleen FGG. Bijna 15% van alle respondenten
ervoer ten minste 2 verschillende types van grensoverschrijdend gedrag en 4% heeft ervaring met elk van de 3
types. Verder is het opvallend dat de meeste respondenten met ervaringen van FGG of SGG ook EGG ervaren
hebben.

Figuur 11 Visuele voorstelling van de respondenten die ervaring hebben met EGG en/of FGG en/of SGG (% ten opzichte
van de totale steekproef (N=4053)
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Tabel 8 Overzicht van de start- en stopleeftijd van het SGG
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2.4 Conclusie
Uit de retrospectieve zelfrapportage van 4053 Vlaamse en Nederlandse respondenten die deelnamen aan dit
onderzoek blijkt dat grensoverschrijdend gedrag in de georganiseerde sport voor de leeftijd van 18 jaar
weldegelijk voorkomt. Emotioneel grensoverschrijdend gedrag wordt het meest frequent gerapporteerd: 38%
van de respondenten met minimaal één eenmalige ervaring. Fysiek grensoverschrijdend gedrag wordt door
12% van de respondenten gerapporteerd, seksueel grensoverschrijdend gedrag door 14%. Uit de resultaten
blijkt dat het meestal gaat over herhaaldelijke ervaringen.

Gelet op de verschillen in onderzoeksmethodologie, meetinstrumenten en begripsomschrijvingen kunnen deze
cijfers niet zomaar vergeleken worden met andere onderzoeksresultaten. Prevalentiecijfers in buitenlands
onderzoek variëren sterk van 14 tot 44% voor seksuele intimidatie en van 2 tot 13% voor seksueel misbruik ten
aanzien van vrouwelijke sporters. Prevalentiecijfers uit grootschalig onderzoek naar emotioneel en fysiek
grensoverschrijdend gedrag in de sport zijn tot op heden niet bekend.
Verdere analyse van deze onderzoeksdata zal meer informatie geven over mogelijke prevalentieverschillen
naargelang leeftijd en geslacht van de sporter, leeftijd en positie van de pleger, sportniveau en sporttype
(individueel, semi-individueel en teamsport) en regio (Vlaanderen versus Nederland). In deel 2 van de
onderzoeksrapportage zal nader bekeken worden of er een verband is tussen het meemaken van
grensoverschrijdend gedrag in de sport voor de leeftijd van 18 jaar en de mentale gezondheid en
levenskwaliteit in de volwassenheid.
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Gezien de brede definitie van grensoverschrijdend gedrag is het zinvol om een opdeling in ernstcategorieën te
maken. Hiervoor werd rekening gehouden met de intensiteit en de frequentie van de ervaringen. Wanneer we
de milde ervaringen buiten beschouwing laten, zien we dat 26% van de respondenten ervaring heeft met matig
tot ernstig emotioneel grensoverschrijdend gedrag, 10% met matig tot ernstig fysiek grensoverschrijdend
gedrag en 12% met matig tot ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag. Verder kunnen we vaststellen dat
ervaringen met seksueel of fysiek grensoverschrijdend gedrag vaak gepaard gaan met het ervaren van
emotioneel grensoverschrijdend gedrag.
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3 Project: UGent
3.1 Inleiding

3.2 Aanpak
In het kader van deze overheidsopdracht hebben we expertise aangeleverd met betrekking tot de volgende
aspecten:
1. Conceptuele afbakening van de belangrijkste onderzoeksbegrippen rond EVS
2. Overheidsaanpak rond Ethisch Verantwoord Sporten
3. Ethiek in Vlaamse sportclubs
4. Managementvaardigheden voor ethisch klimaat bij sportorganisaties
Concreet hebben we i.h.k.v. dit project een ‘mixed method’ onderzoeksdesign gehanteerd waarbij we zowel
kwalitatieve als kwantitatieve gegevens verzamelden. Er werden op basis van wetenschappelijke literatuur, een
focusgroepgesprek met mensen uit verschillende lagen van de sportwereld en een grootschalige bevraging van
Vlaamse sportclubs adviezen geformuleerd. Deze adviezen handelden voornamelijk over de rol die de overheid
kan spelen in het creëren van het juiste klimaat bij sportclubs, hoe sportclubs zelf ethiek in hun management
kunnen inbedden en welke zelfregulerende krachten aan het werk zijn om clubs te bewegen tot meer ethisch
gedrag.

3.3 Conceptuele afbakening
Sportethiek zit duidelijk in de lift, ook in ons taalgebied. Met name de vraag naar waarden en normen in de
sport neemt toe, zowel nationaal als internationaal en de academische reflectie erover breidt navenant uit. De
discipline sportethiek moet niet zozeer op moraliserende wijze vertellen wat sporters al dan niet moeten doen,
maar eerder (en onder meer) stilstaan bij de kwestie hoe en wanneer mensen in naam van ethiek in de sport
spreken en de inzet van dit spreken in kaart brengen.
Met ‘moralisering’ wordt bedoeld dat we sport uitsluitend evalueren op basis van onze bestaande morele
voorkeur voor bepaalde zaken en van daaruit een opdeling maken tussen goed en kwaad. Morele
verontwaardiging, hoe goed bedoeld ook, laat veelal het probleem ten gronde voor wat het is. Sportethiek
moet bijgevolg eerst en vooral afbakenen hoe ze zichzelf als discipline kan begrijpen en welke haar kerntaken
kunnen zijn. Vervolgens gaat het erom om met die kerntaken aan de slag te gaan in de concrete sportpraktijken
en mogelijke implementatie van ethische principes te toetsen op haalbaarheid en wenselijkheid.
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In het verleden is men vaak voorbij gegaan aan de noodzaak van een gezond en ethisch klimaat in de
sportwereld. Momenteel is er een inhaalbeweging aan de gang, maar hierbij moet doordacht te werk worden
gegaan. Vanuit de visie dat ethiek ingebed moet zijn in de besluitvorming en in het open systeem waarin de
sportwereld zich bevindt, zijn we overtuigd dat een aantal zaken bijzondere aandacht vragen: het afbakenen
van het domein ethiek, de rol van de overheid en andere actoren, het integreren van ethiek op de diverse
niveaus en in het bijzonder het bestuursniveau en de meting van ethisch verantwoord sporten. Deze aspecten
zijn ons inziens op heden nog te weinig uitgewerkt of onvoldoende onderbouwd. Een oorzaak hiervan is het
gebrek aan onderzoek in de sportwereld. Alleen op korte en middellange termijn kan dit tekort enigszins
opgevangen worden door naar goede praktijken uit de buurlanden te kijken en vooral door beroep te doen op
kennis uit andere sectoren en deze te ‘vertalen’ naar de sportcontext. Op langere termijn is er nood aan
structureel ingebed onderzoek naar ethiek in de sportwereld.
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Vele begrippen omtrent sport en ethiek (ethisch klimaat, waarden en normen, integriteit…) zijn
containerbegrippen die momenteel te pas en te onpas gebruikt worden in verschillende contexten. Daarom
was het van belang om eerst de vraag te beantwoorden wat we onder deze begrippen verstaan en dit zo
duidelijk mogelijk te verwoorden. Met deze nota hebben we de meest relevante begrippen voor dit deelproject
gesitueerd en gedefinieerd. Volgende begrippen zijn aan bod gekomen:
Ethiek

Sportethiek

Waarden

Olympisme

Normen

Ethische theorie

Gedragscode

Ethische code

Ethisch management

Ethische besluitvorming

Ethisch klimaat

Integriteitsmanagement

Fysieke integriteit

Psychische integriteit

Morele opvoeding

3.4 Aanbevelingen betreffende de overheidsaanpak rond
EVS
In het kader van de groeiende complexiteit van de beleidsomgeving en in het licht van toenemende
verantwoordingsvragen zoeken beleidsmakers naar methoden om een hoge “return on public investment” te
bekomen. Door een zo efficiënt mogelijke werkmethode te hanteren en door partners aan te sturen, probeert
de overheid zijn vooropgestelde doelstellingen te behalen.
In het besturen van de sportwereld wordt meer en meer ingezet op sterkere relaties tussen de overheden,
sportfederaties en sportclubs. Samen proberen ze een betere publieke dienstverlening te verkrijgen, steunend
op een aantal sturingsvormen. In grote lijnen zijn er voor de beleidsaansturing drie wegen die kunnen gevolgd
worden: de hiërarchische sturing, de netwerksturing en de marktsturing. Allen kunnen ze als basis dienen voor
een invulling van de relatie tussen het werkveld en de beleidsbepalende overheden. Bedoeling van deze
opdracht was aan te tonen wat de essentie is van deze sturingsvormen en in welke mate deze van elkaar
verschillen – dit binnen de toepassing op ethisch verantwoord sporten.
Wil men een grotere ethische bewustwording in de sportwereld, zullen zoveel mogelijk partners hun steentje
moeten bijdragen. Bovendien is bewustwording slechts een eerste stap. Het bewustwordingsproces, dat nu op
gang werd gezet, moet tot concrete acties en veranderingen in de sector leiden.
ICES kan in de toekomst de coördinator van een blijvend netwerk rond ethiek worden. Nu is er ook al sprake
van een netwerkmodel maar de rollen van de verschillende actoren (universiteiten, ICES, VSF, overheid,
federaties, clubs…) moeten in de toekomst nog verder bijgewerkt en duidelijker omschreven worden. Naast
duidelijkere afspraken voor de huidige actoren zijn er met het oog op een ethische bewustwording van de
volledige sportwereld ook taken weggelegd voor andere instanties. We moeten namelijk proberen de hele
sportsector via een positieve boodschap blijven aanspreken en sensibiliseren. In het derde hoofdstuk van
bijlage 3 wordt dieper ingegaan op de mogelijke rollen van de actoren in het sportlandschap betreffende EVS.
De voorbije jaren heeft het publiek management onderzoek groeiende aandacht besteed aan netwerksturing.
Toch is er een algemeen gebrek aan kennis over hoe derden efficiënt en effectief te betrekken bij het leveren
van publieke diensten en het ontwikkelen van beleid. Op basis van een typologie ontwikkeld door Osborne en
MCLaughlin (2004) kunnen we drie concepten onderscheiden: co-productie, co-management en cogovernance.
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Graag verwijzen we naar de bijlage 3 (hoofdstuk 2: conceptuele afbakening) voor verdere informatie
hieromtrent.
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• Co-production: de sportorganisaties en hun leden werken samen met sportfederaties aan de
ontwikkeling en implementatie van de publieke dienstverlening. Bijvoorbeeld het inzetten van
vrijwilligers bij het organiseren van lokale initiatieven en activiteiten.
•Co-management: Sportfederaties werken samen met de overheid, de sportorganisaties en hun leden
in het managen van de dienstverlening.
•Co-governance: De overheid gaat de sportfederaties en sportorganisaties en hun leden actief
betrekken in de creatie van het sportbeleid en de praktische uitwerking ervan.

Een co-governance aanpak lijkt ons bijgevolg het meest aangewezen, aangezien deze benadering inhoudt dat
er een sterke interactie is tussen de overheid, de sportfederaties, de betrokken organisaties en de sporters om
zo samen de prioriteiten en de werkwijze te bepalen. Dit gaat verder dan het louter consulteren van de
sportorganisaties door de overheid, maar betreft eerder een mechanisme waarbij een veel nauwere
samenwerking met betrekking tot regulatie plaatsvindt en waarbij de sportorganisaties een duidelijke eigen
stem hebben bij de besluitvorming en implementatie. Deze eventueel nieuwe aanpak vergt echter
doorgedreven aanpassing. Overheden, middenveld (sportfederaties, sportdiensten, e.a.) en sportorganisaties
die samen één doelstelling proberen te bereiken als gelijke partners vereist een nieuwe rol voor elk van deze
actoren. In het bijzonder is er een nieuwe rol voor sportfederaties en overheidsinstanties als coördinators i.p.v.
besluitvormers, controleurs of uitvoerders.
Concreet hebben we advies verleend over hoe een co-governance aanpak voor het decreet EVS
geïmplementeerd kan worden en over wat de rollen van de actoren daarin zouden zijn. We vestigden de
aandacht op mogelijke valkuilen in een dergelijke aanpak en baseerden ons daarvoor op de bestaande
internationale literatuur en cases. Voor verdere informatie hieromtrent verwijzen we u graag door naar de
bijlage 3 (hoofstuk 3) en het geïntegreerde ICES advies van dit eindrapport.

3.5 Onderzoek naar ethiek in Vlaamse sportclubs
Na de conceptuele afbakening waren we in staat na te gaan of de inspanningen– al dan niet volgens de
adviezen uit bovenstaande paragraaf - ook daadwerkelijk resulteren in het stimuleren van de integratie van
ethiek in de sport. Hiervoor is een meting van de gedane acties onvoldoende omdat het geen enkele indicatie
geeft over het feit of de bestuurders, sporters, coaches, e.a. ook werkelijk ethisch handelen. De bepaling van
het ethisch klimaat van sportorganisaties is een meer geschikte evaluatievorm. Het ethisch klimaat is een
barometer voor de integratie van ethiek in een organisatie. Het is een manier om na te gaan of de
betrokkenen, zowel management als spelers en coaches, overtuigd zijn van het belang van ethisch handelen en
of ze hiervoor inspanningen leveren of dit eerder als ballast of dode letter beschouwen.
Aan de Universiteit Gent loopt sinds 2012 een doctoraatsonderzoek waarin ethisch verantwoord sporten
bestudeerd wordt vanuit managementinvalshoek. Els De Waegeneer ontwikkelt in functie van haar onderzoek
een evaluatie-instrument om het ethisch klimaat in organisaties (in hoofdzaak sportclubs) van een bepaalde
sporttak/sportfederatie te bepalen en waarbij de invloed van overheids- en corporate maatregelen wordt
nagegaan. Een uitgebreid, valide en betrouwbaar meetinstrument werd gebruikt om een diepgaande studie te
doen naar het ethisch klimaat in sportclubs waarbij de impact van ethische codes en het EVS decreet
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Deze concepten kunnen naast elkaar bestaan. Wat belangrijk is voor het besturen van de sportwereld is dat er
een grote, duurzame betrokkenheid en een gedeelde verantwoordelijkheid is tussen de federaties, de
overheid, de sportorganisaties en de leden die ze vertegenwoordigen. Het is namelijk niet wenselijk om vanuit
de overheid regels op te leggen die klakkeloos worden overgenomen door federaties en sportorganisaties.
Onderzoek heeft aangetoond dat de introductie van ethische richtlijnen en gedragscodes pas efficiënt is als de
betrokken organisaties een actieve rol spelen bij het ontwerpen en implementeren van dergelijke maatregelen
en afspraken.
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meegenomen werd in de bevraging. De vragenlijst voor de impactmeting van het EVS decreet werd
opgebouwd rond de decretale thema’s en bijhorende richtsnoeren van het huidige EVS decreet.
Concreet zijn we via een online bevraging bij meer dan 600 clubs uit 5 verschillende sporttakken nagegaan
welke aspecten van het huidige decreet aandacht kregen en hoe het gesteld is met het ethisch klimaat in de
sportclubs. Het decreet omvat 6 thema’s met in totaal 18 richtsnoeren. De mate waarin de stellingen omtrent
de richtsnoeren van toepassing waren bij de sportclub van de respondent geeft ons een beeld van de huidige
situatie met betrekking tot de decretale ethische thema’s. Onderstaande figuur geeft de gemiddelde score
weer per thema. Wanneer we de gemiddelde scores (op 5) per ethisch thema bekijken, vonden we onder meer
dat Inclusie en Solidariteit significant lager scoorden dan Integriteit en Fair play.

5

4,18

3,77

4,19

4,33

4,47

Diversiteit

Fairplay

Integriteit

3,99

4

2
1
0
Rechten vh Kind

Inclusie

Solidariteit

In dit onderzoek kwamen verder een aantal interessante zaken aan het licht omtrent ethiek in Vlaamse
sportclubs. Zo is het in sportclubs met meer dan 50 leden opvallend beter gesteld met de inclusie van
bijzondere doelgroepen, wordt er beter samengewerkt en is er een democratischer beleid. Niet onverwacht
hebben clubs met een recreatief aanbod een hogere score op solidariteit. Verder scoren clubs met een
ethische code in het algemeen hoger op de thema’s maar dit zou geen significante invloed hebben op de ethiek
in de club.
Er kwamen tevens een aantal werkpunten naar voor op het niveau van de richtsnoeren. Zo zou er meer
moeten ingezet worden op verantwoorde, kindvriendelijke begeleiding met voldoende kennis. Ook zouden er
nog stappen genomen kunnen worden op het vlak van competitie- en oefenvormen aanpassen aan het niveau
van leden. Jeugdleden zouden nog beter beschermd moeten worden. De inclusie van bijzondere doelgroepen
zou verder aangepakt moeten worden. Bijkomende werkpunten zijn het uitwerken van procedures i.v.m.
klachten en problemen, het beleid democratiseren en netwerken stimuleren.
We kunnen concluderen dat er vaak mooie inspanningen geleverd worden om het sporten eerlijk, leuk en veilig
te laten verlopen. Er zijn geen uitzonderlijk grote problemen in de clubs aan het licht gekomen. De verhoogde
aandacht voor ethiek in de sportwereld is zeker mede het gevolg van de overheidsaanpak omtrent dit thema.
Echter is er nog veel potentieel ter verbetering. Zo zou er meer aandacht moeten geschonken worden aan
diversiteit en de integratie van bijzondere doelgroepen in de sportclubs. Ook moet men meer maatregelen
nemen om de veiligheid en gezondheid van de sporters te garanderen. Het effect van ethische codes blijkt
beperkt maar ook het implementatieproces van de codes is nog ontoereikend.
Eind 2014 zal er op basis van het doctoraal onderzoek van Els De Waegeneer nog bijkomende informatie
beschikbaar zijn omtrent:
• Ethische codes (verfijning: effect van implementatieproces)
• Ethisch klimaat (met ‘match’ tussen leden uit verschillende niveaus van een club)
• Kwalitatief onderzoek naar ethiek in de sportclub
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3.6 Managementvaardigheden
sportklimaat

voor

een

ethisch

De manier waarop de overheid ethisch verantwoord sporten aanpakt, heeft een impact op het feit of ethisch
gedrag en een ethische houding in de sport ingebed geraakt. Andere factoren hebben daar echter eveneens
een invloed op, zoals onderwijs, cultuur en historische factoren. Wij wensen echter de focus te leggen op de
integratie van ethiek in de besluitvorming en op het bestuurs- en managementniveau in sportorganisaties.

Spijtig genoeg zien we al te vaak dat sportorganisaties die ethiek willen integreren in hun werking, zich
tevreden stellen met oppervlakkige acties die weinig impact hebben op de dagelijkse werking. Ethische
kwesties worden amper besproken of afgetoetst en beslissingen worden genomen zonder verwijzing naar de
basiswaarden en morele opvattingen van de organisatie. Daarnaast zijn de huidige inspanningen om de ethiek
te verhogen (bv. een ethische code) vaak niet gekoppeld aan de hoofdactiviteiten van de organisatie. Ethiek
beperkt zich vaak tot een code, verklaring, of intenties maar weegt weinig daadwerkelijk door in de
besluitvorming.
Doorheen dit document pleiten we dan ook voor een meer
doorgedreven, structurele aanpak waarbij alle leden van de
sportorganisatie hun verantwoordelijkheid erkennen en opnemen. Het
bestuur van een sportorganisatie heeft de taak zich in te zetten voor een
ethisch sportklimaat en goed bestuur, zowel op als naast het sportveld.
Ethiek dient verweven te zijn in alles wat men doet binnen en buiten de
‘lijnen’ van de sport. Elke beslissing moet afgewogen en getoetst worden
aan de morele waarden zodat ethisch handelen niet enkel bij schandalen
naar voor komt, maar steeds een aandachtspunt is.
Concreet hebben we op basis van de omvangrijke literatuur en studies een nota met adviezen uitgewerkt. Om
te garanderen dat deze adviezen beschikbaar en toepasbaar werden voor het sportveld werkten we in
samenwerking met ICES de brochure ‘Ethiek: ook in jouw sportorganisatie’ uit. Deze brochure kan
sportclubbestuurders een houvast, inzichten en tips meegeven naar een ethischer sportbeleid. Hiermee
trachten we op wetenschappelijk onderbouwde wijze een bijdrage te leveren om van de sportorganisaties in
het algemeen, en de sportclubs met jeugdwerking in het bijzonder, ethisch verantwoorde organisaties te
maken. Om de sportorganisaties hierbij te helpen kozen we ervoor een zeer toegankelijke brochure op te
stellen die verspreid werd over het Vlaamse sportlandschap. De brochure is opgebouwd uit drie delen:
Het eerste deel ‘Goed om te weten’ geeft meer informatie over de organisatiecultuur en het ethisch klimaat,
en hoe je dit kan veranderen. Het tweede deel ‘Tijd voor actie’ helpt jouw sportorganisatie aan de slag te gaan.
Eerst wordt een ‘actieplan ethisch management’ van zeven stappen omschreven. Vervolgens wordt er aan de
hand van ethische besluitvorming aangeleerd hoe je als bestuur kan omgaan met ethische conflicten. In het
derde deel ‘Inspiratie’ worden een aantal organisaties opgesomd die informatie kunnen bieden omtrent
ethisch sporten.
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Het betrekken van ethiek moet een prioritair uitgangspunt zijn, eerder dan een bijkomstigheid in de marge.
Want als ethiek enkel volgens de letter aanwezig is en opgevuld wordt, is het een kwestie van tijd voor het
concept ethiek in de sport vervalt tot het anekdotisch toepassen van regeltjes, terwijl er daarnaast toch morele
grenzen overschreden worden. Hiervoor doen we een beroep op concepten uit management, zoals ethische
besluitvorming en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
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3.7 Besluit
Voor dit project kozen we in te zetten op aspecten die nog te weinig uitgewerkt of onvoldoende onderbouwd
waren. Het rapport handelt voornamelijk over de rol die de overheid kan spelen in het creëren van het juiste
klimaat bij sportclubs, hoe sportclubs zelf ethiek in hun management kunnen inbedden, en welke
zelfregulerende krachten aan het werk zijn om clubs te bewegen tot meer ethisch gedrag. We verwijzen dan
ook graag naar bijlage 3 voor het uitgebreide eindrapport van UGent.

De documenten voortvloeiend uit dit deelproject zijn zowel gericht naar overheden, de sportfederaties, als de
sportclubs. Belangrijk is nu dat de informatie niet verloren gaat en in samenwerking met ICES toegankelijk
gemaakt wordt (publicaties, brochures en website) voor de Vlaamse sportwereld. Binnen de onderzoeksgroep
sportmanagement, vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen UGent loopt het onderzoek naar ethiek en
waarden in de sport verder. Zo wordt doctoraatonderzoek gedaan naar ethiek en waarden binnen
sportorganisaties en door sportorganisaties. Naast onderzoek naar ethiek kan het ethisch bewustzijn verder
ontwikkeld worden bij de toekomstige sportmanagers door het integreren van ‘ethisch management’ in diverse
opleidingsonderdelen. Samen met ICES werkt de UGent sportmanagement groep verder aan de sensibilisering
op management en bestuursniveau in de sportwereld. Het reactieve gedrag moet proactief gedrag worden. De
sportwereld heeft wel degelijk een verantwoordelijkheid te nemen. Haar grote media aandacht, zichtbaarheid,
impact op alle lagen van de bevolking en zeker op de jeugd, gebruik van publieke middelen, en legitimiteit;
gebieden de sportwereld tot een voorbeeldfunctie i.p.v. een passieve weerspiegeling van de maatschappij.
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We vertrokken vanuit de visie dat ethiek zowel op als naast het sportveld en in de bestuurskamer ingebed
moet zijn. Om tot een groter ethisch bewustzijn in de sport te komen is het van belang dat het bestuurs- en
managementniveau van sportclubs hun verantwoordelijkheid hieromtrent herkennen en opnemen. Op het
niveau van het management moeten ethisch verantwoorde beslissingen worden genomen en op alle niveaus in
de club moet een ethisch klimaat aanwezig zijn. Op termijn is er nood aan verder structureel ingebed
onderzoek naar ethiek op beleids-, bestuurs- en managementniveau in de sportwereld.
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4 Project: KU Leuven
4.1 Opzet

Deelproject 2 legde een specifieke focus op drie onderzoeksvragen: 1) wat zijn de risicofactoren voor inbreuken
op de fysieke, psychische en seksuele integriteit, 2) welke specifieke inbreuken doen zich voor in de jeugdsport
in Vlaanderen, en 3) welke maatregelen worden reeds genomen om de jeugdtopsporters te beschermen en hoe
worden ze gepercipieerd? Deze vragen werden onderzocht via 1) literatuurstudie, 2) webenquête, en
3) interviews en focusgesprekken (bijlage 4.2, 4.3, 4.4, 4.5).
Een overzicht van het volledig aantal bijlagen en de aanbevelingen die uit de twee deelprojecten voortvloeiden,
is te vinden voorin de bijlage van KU Leuven (bijlage 4.0).

4.2 Deelproject 1
4.1.1 Comparatief onderzoek
Methodologie
Dit onderzoek gebruikt de methode van comparatieve analyse om de verschillende facetten van een
integriteitsbeleid in kaart te brengen. We hadden daar bij oog voor de complexiteit van het sportlandschap met
zijn zeer verdeelde verantwoordelijkheden en actiemogelijkheden. Het bestudeerde materiaal bestond
enerzijds uit primaire en secundaire (overheids-)geschriften, rapporten en wetenschappelijke literatuur zowel
uit binnen- als buitenland, zowel uit de sportsector als uit andere sectoren (o.a. integriteitacties bij
overheidsinstanties). Anderzijds werd ook contact opgenomen met belangrijke buitenlandse actoren om meer
informatie over bepaalde beleidsbeslissingen te verkrijgen.
We selecteerden vier landen die al een lange beleidsweg hebben afgelegd bij het bestrijden en voorkomen van
grensoverschrijdend gedrag in de sport, namelijk Nederland, Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië. Het
integriteitsmanagement van Maesschalck & Vanden Auweele (2010) werd als sleutelbegrip gehanteerd voor de
analyse en rubricering van de buitenlandse maatregelen.
Resultaten
Het integriteitsmanagement steunt op drie reeds genoemde pijlers: instrumenten, processen en structuren.
Instrumenten zijn hulpmiddelen die men inzet om integer handelen te stimuleren en worden onderverdeeld
naargelang hun functie: 1) het bepalen van integriteit in de sport, 2) het leiden van actoren naar integer
handelen, 3) het monitoren van integriteit en 4) het afdwingen van integriteit. Deze vier soorten instrumenten
moeten verder via 5) processen (plannen, implementeren, evalueren en aanpassen) geïntegreerd worden in
het dagelijkse reilen en zeilen van de organisatie. Daarnaast zijn er 6) structuren nodig om de verankering van
het integriteitsmanagement te verzekeren. Deze structuren maken duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is.
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De KU Leuven-onderzoeksgroep Sport, ethiek en integriteit voerde in het kader van de overheidsopdracht twee
deelprojecten uit waarbij de hoofdfocus telkens lag op enerzijds de bescherming van de integriteit van de jonge
sporter en anderzijds het moreel handelen door individuen en sportorganisaties in een machtsrelatie t.o.v. de
jonge sporter. Deelproject 1 bestond uit een comparatief onderzoek naar theoretische concepten en
beleidsinitiatieven in andere landen met betrekking tot het bestrijden en voorkomen van seksueel
grensoverschrijdend gedrag en geweld in de sport. Naast verschillende nota’s die onderzoeksbevindingen
samenvatten m.b.t. instrumenten, processen en structuren van een integriteitsmanagement, werd er ook een
replicatie uitgevoerd van het onderzoek uit 2004 naar seksueel grensoverschrijdend gedrag bij student-atleten
aan de KU Leuven. Deze nota’s en dit onderzoek resulteerden in de handleiding Ethische criteria voor een
sportief kwaliteitslabel (bijlage 4.1 & appendix 13).
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Voor een samenvatting van de onderzoeksresultaten inzake integriteitsmanagement van de vier landen
verwijzen we naar tabel 1 in deze tekst. Voor de uitgebreide conclusies verwijzen we naar bijlage 4.1 &
appendices 1-15.

Instrumenten

Landen

Canada

Nederland

Australië

1) Bepalen en
definiëren van
integriteit

-Ethische code trainers

-Gedragscode
sportleiders
-Mogelijkheid tot
aanvragen Verklaring
omtrent gedrag
(~getuigschrift goede
zeden)

-10 standaards i.v.m.
kinderbescherming
waaraan sportfederaties
moeten voldoen in ruil
voor subsidies

-Verplichte ‘working with
children check’
(~getuigschrift goede
zeden)

2) Begeleiden
en coachen
naar integriteit

-Workshops over
ethische besluitvorming
-Sportorganisaties
bouwen ethisch beleid
uit

-Sportorganisaties
bouwen ethisch beleid
uit

- Sportorganisaties
bouwen ethisch beleid
uit

-sportorganisaties
bouwen ethisch beleid uit

3) Monitoren
van integriteit

-Evaluatie beleid door
overheid
-Just-play: programma
waarmee men na elke
wedstrijd het gedrag
van verschillende
actoren kan evalueren

-Vertrouwenspunt
Sport (bereikbaar via
telefoon, mail, digitaal
meldsysteem)

-Evaluatie beleid door
overheid
-Elektronische
zelfevaluatietool voor
sportorganisaties
-Kwaliteitslabel voor
sportclubs

-Evaluatie beleid door
overheid
-kwaliteitscertificaat voor
sportclubs
-Ethi-call: telefonische
hulplijn bij ethische
dilemma’s

-Blauwdruk tuchtrecht
seksuele intimidatie
voor sportorganisaties
-Nationaal
sporttuchtrecht
seksuele intimidatie
(Instituut
sportrechtspraak)

-Verplichten van
tuchtprocedure voor
seksueel
grensoverschrijdend
gedrag
-Nationaal
sporttuchtrecht (Sport
Resolutions) voor
kinderbescherming

5) Processen

4) Afdwingen
van integriteit

6) Structuren

VK

-Vertrouwenspersonen
binnen
sportorganisaties

- Landelijke poule van
vertrouwenspersonen
-Vertrouwenspersonen
binnen
sportorganisaties
-Overkoepelende
organisatie NOC*NSF

-Overheid geeft
deadlines om de 10
standaards i.v.m.
kinderbescherming uit
te voeren

-Overheid evalueert
regelmatig het
kinderbeschermingsbeleid
van sportorganisaties in
ruil voor subsidies

-Vertrouwenspersonen
binnen
sportorganisaties
-Overkoepelende
organisatie Child
Protection in Sport Unit

-Vertrouwenspersonen
binnen sportorganisaties
-Overkoepelende
organisatie Play by the
rules

1) Belangrijke instrumenten voor de bepaling of definiëring van integriteit zijn gedragscodes of standaarden.
Ze kennen verschillende verschijningsvormen en verschillende gradaties van concretisering. Verder zijn er ook
uitgewerkte documenten om de achtergrond van een vrijwilliger/werknemer betreffende goed gedrag en
zeden na te gaan.
2) Qua coachen en begeleiden van de actoren naar integer handelen, wordt naast opleiding (workshops) ook
aangeraden om de uitwerking van een integriteitbeleid te verplichten.

EINDRAPPORT ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN | 2012-2014 | INTERNATIONAAL CENTRUM ETHIEK IN DE SPORT

Tabel 1 Samenvatting van de resultaten van het comparatief onderzoek naar het integriteitsmanagement van vier landen
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3) Betreffende het monitoren van maatregelen wordt voorgesteld: regelmatige evaluatie door de overheid,
ontwikkelen van een zelfevaluatie-instrument voor organisaties, invoeren van een kwaliteitslabel inzake
integriteit en regelmatig evalueren van de klachten die via een vertrouwenspunt sport binnen komen.
4) Het afdwingen gebeurt best door middel van een tuchtprocedure binnen de organisaties, maar ook een
specifiek sporttuchtrecht op nationaal niveau komt naar voor als een belangrijk instrument.
5) Een krachtige procesmatige aanpak bestaat hierin dat het geven van (nationale) subsidies gekoppeld wordt
aan een evaluatie van de ingevoerde integriteitsmaatregelen en dat deadlines worden gesteld aan het
invoeren van maatregelen.
6) Structureel gaat het vooral over het installeren van aanspreekpunten integriteit (API’s) en een
overkoepelende instantie waarbij men terecht kan met vragen en meldingen i.v.m. morele dilemma’s en/of
integriteitsschendingen.

Methodologie
Enerzijds werd nagegaan in welke mate de perceptie van student-atleten over de ‘ernst’ en ‘toelaatbaarheid’
van 40 coachgedragingen gewijzigd is doorheen de jaren (2005 versus 2012). Anderzijds werd onderzocht of er
verschillen in ‘incidentie’ waren ( appendix 13). Naast het hier besproken vergelijkende onderzoek worden via
een andere thesis ook de relevante detailresultaten van het onderzoek uit 2012 gerapporteerd (appendix 12).
Tot slot werd in een derde thesis via drie methodes een conceptualisering van seksueel grensoverschrijdend
gedrag uitgewerkt (appendix 14).
Resultaten
Bij een vergelijking van de antwoorden van de meisjes van 2005 & 2012 betreffende de perceptie van
coachgedragingen werd vastgesteld dat gedragingen met betrekking tot ‘ongewenste seksuele intimiteiten’ en
de zogenaamde ‘toelaatbare coachgedragingen’ ernstiger worden bevonden door de meisjes (2012) dan de
meisjes van 2005. Ook bij de jongens is er een significant hogere ernstscore waar te nemen voor gedragingen
binnen de categorie ‘ongewenste seksuele intimiteiten’. Een mogelijke verklaring is dat door de verhoogde
media-aandacht, de meisjes en jongens alerter geworden zijn voor mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Wat
betreft de ervaringsfrequentie was er dan weer een licht dalende trend bij de jongens (2012) binnen de
categorie ‘ongewenste seksuele intimiteiten’. Mogelijk zijn coaches voorzichtiger geworden door de verhoogde
(media-)aandacht voor dit onderwerp.

4.3 Deelproject 2
4.3.1 Risicofactoren voor inbreuk op de integriteit
Methodologie
De gepresenteerde risicofactoren zijn gebaseerd op een review van wetenschappelijke literatuur. Naast een
beschrijving van de risico-verhogende factoren wordt ook aandacht besteed aan maatregelen en situaties die
het risico op schending van de integriteit verminderen.
Resultaten
In bijlage 4.2 beschrijven we de verschillende risicofactoren. Men moet er zich hierbij van bewust zijn dat het
niet mogelijk is om een soort exhaustieve lijst weer te geven van gemakkelijk identificeerbare risicofactoren.
Het risico op misbruik hangt immers zowel af van de ontwikkeling van het kind als van de omgeving.
Risicofactoren kunnen zowel te maken hebben met dader-, slachtoffer- als omgevingskarakteristieken.
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4.1.2. Replicatieonderzoek: Eerstejaarsstudenten over seksueel
grensoverschrijdend gedrag in 2005 vs. 2012

49
Betreffende de dader zijn macht, druk van buitenaf om goede prestaties te leveren en leeftijd belangrijke
risicofactoren. In verband met de leeftijd blijkt dat vooral leeftijdsgenoten of medeatleten daders van
integriteitsschendingen zijn. Betreffende het slachtoffer is men kwetsbaarder voor integriteitsschendingen
naarmate het niveau toeneemt, hoewel enige nuance nodig is. Men vermoedt dat het moment net voor het
piekmoment in de carrière van de atleet het meest risicovol is. Tot slot speelt ook de omgeving een belangrijke
rol: weinig sociale controle, gebrek aan integriteitsmaatregelen, normalisering van gewelddadig gedrag door
ouders, trainers, atleten… verhogen het risico op integriteitsschendingen.

4.3.2 Online onderzoek over ethische en integriteitsproblemen bij
de jeugdsport (febr. 2014)

a) Onderzoeksvragen en instrumenten
Aan atleten en trainers werd gevraagd welke problematische situaties, handelingen of houdingen ze ervaren
hebben. Drie specifieke onderzoeksvragen hebben ons onderzoek gestuurd: 1) Welke ervaringen hebben
trainers en atleten het meest frequent meegemaakt binnen jeugdsport, 2) rapporteren trainers andere
ervaringen bij sport op hoog niveau dan op laag niveau, en 3) rapporteren atleten andere ervaringen bij sport
op hoog niveau dan op laag niveau? Aangezien uit de antwoorden van de trainers bleek dat een aantal onder
hen niet in jeugdsport actief was, werd ook gekeken of er verschillen waren tussen ervaringen van trainers bij
respectievelijk jeugdsport en niet-jeugdsport.
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden werd een online vragenlijst opgesteld, aangepast aan de specifieke
doelgroep van trainers resp. atleten op basis van de vragenlijst van de Australian Sports Commission (2010).
Voor de uitgebreide methodologie zie bijlage 4.3.
b) Proefgroepen
Beschrijving van de proefgroep van de trainers
Om een grote groep trainers te kunnen bereiken, werd samengewerkt met de Vlaamse Trainersschool (VTS). In
totaal hebben 1393 van 28.634 trainers uit de mailinglist van de VTS de vragenlijst ingevuld (respons = 4,9%).
De grote meerderheid ervan, namelijk 1085, waren tijdens de laatste 12 maanden actief geweest als trainer.
Een respons van 4,9% is relatief laag, maar gelijkaardige studies in een sportcontext van Alexander e.a. (2011)
en Australian Sports Commission (2010) rapporteerden respectievelijk een respons van <1% en 9%.
Beschrijving van de proefgroep atleten
Om bereikbaarheidsredenen werd de vragenlijst verstuurd naar alle studenten van de Faculteit Bewegings-en
Revalidatiewetenschappen (FaBeR) van de KU Leuven. In totaal vulden 247 van de 2124 gemailde studenten de
enquête in (respons = 11,6%).
Resultaten
De uitgebreide tabellen zijn terug te vinden in bijlage 4.3.
a) Ervaringen van trainers en atleten bij jeugdsport
In tabel 4 & 5 worden de aantallen en percentages weergegeven van die problemen die door minimum 10%
van de respondenten dikwijls/altijd ervaren werden binnen jeugdsport. Omwille het feit dat trainers bevraagd
werden over situaties, handelingen en houdingen gedurende de voorbije 12 maanden ervaren en de atleten
een uitspraak deden over hun jeugdsportcarrière tot 18 jaar moet de interpretatie van vastgestelde frequentie
verschillen met de nodige voorzichtigheid geschieden. Er kan wel vastgesteld worden dat beide groepen in
grote mate dezelfde problemen dikwijls/altijd ervaren hebben.
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Tabel 4 Situaties, handelingen en houdingen waarvan minimum 10% van de trainers (N=1085) zegt dat ze deze
dikwijls/altijd hebben ervaren.

Ervaring

Trainers
N
199
157
135
129
105
61

Moeten kampen tegen tegenstrevers die lichamelijk meer ontwikkeld zijn
Moeten kampen tegen tegenstrevers die duidelijk een kwaliteitsklasse hoger zijn
Jonge atleten die te hard worden gepusht door trainers of ouders
Schelden
Bedenkelijk trainersgedrag: te grote focus op winnen, bevoordelen, …
Beledigen van anderen om hen uit hun concentratie te halen

%
28,55%
23,33%
18,99%
17,87%
16,75%
11,36%

Tabel 5 Situaties, handelingen en houdingen waarvan minimum 10% van de atleten (N=247) zegt dat ze deze
dikwijls/altijd hebben ervaren.

Atleten
N
53
36
51
51
28
35
30

Moeten kampen tegen tegenstrevers die lichamelijk meer ontwikkeld zijn
Moeten kampen tegen tegenstrevers die duidelijk een kwaliteitsklasse hoger zijn
Jonge atleten die te hard worden gepusht door trainers of ouders
Schelden
Bedenkelijk trainersgedrag
Beledigen van anderen om hen uit hun concentratie te halen
Spelen met een blessure/gebruik van pijnstillers om toch te kunnen spelen

%
21,63%
14,69%
20,73%
20,65%
11,38%
14,17%
12,24%

b) Ervaringen van trainers bij jeugdsport op hoog en laag niveau (tabel 6)
Uit de cijfers blijkt dat trainers op een hoog niveau significant vaker ervaren dat atleten te hard worden
gepusht door trainers of ouders, dat er bedenkelijk trainersgedrag gebeurt, dat tegenstrevers, supporters en
scheidsrechters beledigd worden en dat er gespeeld wordt met een blessure of pijnstillers.
Tabel 6 Situaties, handelingen en houdingen waarvan minimum 10% van de trainers zegt dat ze deze dikwijls/altijd
hebben ervaren bij jeugdsport: vergelijking hoog en laag niveau (significantie: *=p <0,05; **=p <0.01; ***=p <0,001)

Ervaring
Moeten kampen tegen tegenstrevers die lichamelijk meer
ontwikkeld zijn
Moeten kampen tegen tegenstrevers die duidelijk een
kwaliteitsklasse hoger zijn
Atleten die te hard worden gepusht door trainers of ouders
Schelden
Bedenkelijk trainersgedrag
Beledigen van anderen om hen uit hun concentratie te halen
Eender welke vorm van discriminatie
Spelen met een blessure/gebruik van pijnstillers om toch te
kunnen spelen
Bedrog/bewust overtreden van regels/gebruik van niet
toegelaten uitrusting

Trainers laag niveau
N
%
150
27,03%

Trainers hoog niveau
N
%
49
34,27%

126

22,99%

31

24,60%

97
95
73
40
31
22

17,26%
16,41%
14,34%
9,20%
6,77%
5,90%

38
34
32
21
12
16

25,33%(*)
23,61%
27,12%(**)
20,59%(**)
13,19%
17,39%(***)

21

5,63%

11

13,41%

c) Ervaringen van jeugdatleten op hoog en laag niveau (tabel 7)
Uit de cijfers blijkt dat atleten op een laag niveau significant vaker ervoeren dat tegenstrevers lichamelijk meer
ontwikkeld of vaardiger waren en dat atleten gepusht werden door trainers of ouders.
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Ervaring

Atleten laag
niveau
N
%
32
28,83%(*)

Atleten hoog
niveau
N
%
21
15,67%

31

27,68%(*)

20

14,93%

Schelden

23

20,54%

28

20,74%

Moeten kampen tegen tegenstrevers die duidelijk een
kwaliteitsklasse hoger zijn
Beledigen van anderen om hen uit hun concentratie te halen

22

19,82%(*)

14

10,45%

20

17,86%

15

11,11%

Spelen met een blessure/gebruik van pijnstillers om toch te kunnen
spelen
Bedenkelijk trainersgedrag

18

16,22%

12

8,96%

15

13,39%

13

9,70%

Moeten kampen tegen tegenstrevers die lichamelijk meer ontwikkeld
zijn
Atleten die te hard worden gepusht door trainers of ouders

d) Hypothese in verband met ervaringen van trainers bij respectievelijk jeugdsport en niet-jeugdsport
(volwassenen)
Uit de vergelijking van de twee groepen trainers (jeugdsport versus niet-jeugdsport) kwamen uitzonderlijk
grote verschillen naar voor bij bijna alle vragen omtrent onethisch gedrag. Niettegenstaande deze grote
verschillen moeten we voorzichtig zijn met de interpretatie omwille van het feit dat trainers die hun ervaringen
met jongeren meedeelden misschien ook trainer zijn bij volwassenen, wat we niet hebben nagegaan. Meer
specifiek onderzoek moet hier uitsluitsel geven. We onthouden uit deze tentatieve vergelijking in ieder geval
dat er een vermoeden is dat trainers die met jongeren werken andere ervaringen hebben met onethisch
gedrag dan trainers die met volwassenen werken. De trainers van jongeren klagen meer dan trainers van
volwassenen over o.a. een gebrek aan rekening houden met verschil in competentie, het schelden, en het uit
concentratie halen van de opponent.
e) Besluit
Zowel de trainers als atleten ervaren een aantal ethische en integriteitsproblemen binnen jeugdsport en dit
zowel op hoog als laag niveau. De meest voorkomende problemen die ervaren worden door de trainers en
atleten zijn 1) moeten kampen tegen tegenstrevers die lichamelijk meer ontwikkeld zijn; 2) moeten kampen
tegen tegenstrevers die duidelijk een kwaliteitsklasse hoger zijn; 3) jonge atleten die te hard worden gepusht
door trainers of ouders; 4) schelden; 5) bedenkelijk trainersgedrag & 6) beledigen van tegenstrevers,
supporters of scheidsrechters om hen uit hun concentratie te halen. Hoewel kampen tegen meer mature of
vaardigere tegenstanders soms een integriteitsprobleem kan zijn, willen we benadrukken dat dit niet altijd het
geval is. Indien dit echter blessures in de hand werkt of het spelplezier ondermijnt, moet er ingegrepen
worden.
De resultaten komen overeen met het Australische onderzoek waarop deze studie is gebaseerd. Enkel schelden
wordt in Australië minder dikwijls/altijd ervaren door trainers en atleten. Opvallend is dat trainers actief op een
hoog niveau een aantal problemen significant ‘meer’ ervaren dan trainers op een lager niveau. Bij atleten is er
een ander beeld merkbaar: atleten die op laag niveau actief waren, ervaren een aantal problemen significant
meer dan atleten actief op een hoog niveau. Trainers van jongeren zouden andere klachten hebben dan
trainers van volwassenen. Voor de aanbevelingen verwijzen we naar bijlage 4.3.
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4.3.3 Aard en perceptie van maatregelen in de jeugdtopsport
Methodologie
a) Instrumenten
Om de maatregelen voor de bescherming van jeugdtopsporters in kaart te brengen en de percepties
hieromtrent te onderzoeken, werd gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews en focusgesprekken
(bijlage 4.4).

Resultaten
Samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit enerzijds de semigestructureerde interviews met
topsportcoördinatoren en coaches en anderzijds de focusgesprekken met atleten over drie instrumenten uit
het integriteitsmanagement, nl. gedragscodes (bepalen en definiëren van integriteit), aanspreekpersonen
integriteit (API) (leiden naar en monitoren van integriteit) en klachtensystemen (monitoren en afdwingen van
integriteit). Bijlage 4.4 geeft de bespreking van de andere thema’s: preventie en behandeling van blessures, de
rekruteringsprocedures, opleidings- en bijscholingsmogelijkheden en maatregelen voor ouders vanuit de
federaties.
a) Gedragscodes
Alle federaties hebben een soort van gedragscode voor de topsportatleten van de topsportschool. Hierin wordt
aandacht besteed aan respect voor medeleerlingen en trainers. Drie van de vijf federaties hebben ook voor de
trainers zelf officiële gedragsregels over welk gedrag ten aanzien van atleten of op wedstrijden gepast is. Deze
reglementen gelden meestal enkel voor atleten en trainers verbonden aan de topsportschool. Uit de interviews
blijkt echter dat trainers en atleten wel op de hoogte zijn van het bestaan van de regels, maar weinig kennis
hebben van de inhoud. De geïnterviewden vinden dat gedragscodes op papier nodig zijn als stok achter de
deur, maar uiteindelijk zijn ze ervan overtuigd dat de regelmatige vergaderingen met het topsportteam en vele
contactmomenten met atleten nuttiger zijn.
b) Aanspreekpunt integriteit (API)
Alle vijf federaties hebben een multidisciplinair team in de topsportscholen waaronder een sportpsycholoog.
Het is deze laatste die als API kan fungeren voor zowel trainers als atleten. Naast de sportpsycholoog worden,
door zowel trainers, atleten als topsportcoördinatoren, nog andere personen aangeduid als mogelijke API zoals
de persoonlijke trainers, ouders, vrienden. De sportpsycholoog wordt echter gezien als het belangrijkste
eerstelijnsmeldpunt bij problemen.
Topsportclubs bekijken eerder de hoofdtrainer of persoonlijke trainer als de API. Het wordt wel een
meerwaarde bevonden indien een onafhankelijk persoon voor deze functie wordt aangesteld.
c) Klachtensystemen
Van geen enkele federatie was de geïnterviewde op de hoogte van een formele klachtenprocedure. Bij ernstige
problemen hangt de aanpak af van het individuele probleem. Indien trainers ooit met een ernstige fysieke,
psychische of seksuele integriteitsschending ‘zouden’ te maken krijgen, zou hun eerste aanspreekpunt de
sportpsycholoog en/of topsportcoördinator zijn. Indien de topsportcoördinatoren hiermee te maken zouden
krijgen, zouden ze het met de betrokken actoren bespreken en op zoek gaan naar een rechtvaardige sanctie.
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Een formele klachtenprocedure zou voor hen wel een meerwaarde zijn, maar men weet niet welke juridisch
mogelijkheden een federatie op dat vlak heeft.
d) Besluit
Uit de interviews met verschillende topsportactoren blijkt dat er aan de topsportscholen in Vlaanderen reeds
verscheidene maatregelen worden genomen om jonge beloftevolle atleten een optimale begeleiding te
garanderen. Dit houdt ook aandacht in voor hun fysiek en psychisch welzijn. Voorbeelden van maatregelen die
worden genomen zijn 1) gedragscodes voor atleten en trainers, 2) samenwerking met sportpsychologen, 3)
topsportagenda als communicatiemiddel met clubs, 4) regelmatige opleidingen en bijscholingen, etc. Ze vinden
echter dat er toch nog ruimte is voor verbetering (Bijlage 4.4).
Hieronder geven we een aantal aanbevelingen:

Ten tweede zou de aanstelling van een Aanspreekpunt Integriteit (API) die kan doorverwijzen in de
topsportbelofteclubs een meerwaarde betekenen. Clubs hebben immers niet de middelen om op permanente
basis samen te werken met een sportpsycholoog.
Een laatste aanbeveling is dat de federatie best een formele klachtenprocedure uitwerkt waarbij enerzijds de
aandacht gaat naar een laagdrempelig meldpunt en anderzijds naar een goed uitgewerkte tuchtprocedure.
Ondersteuning hierbij van een overkoepelende organisatie is noodzakelijk.
Uitgewerkte aanbevelingen in verband met competitiesport op hoog niveau worden besproken in de visietekst
Vermindering van integriteitsrisico’s gebaseerd op de kerndoelstellingen van de jeugdsport (bijlage 4.5).
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Ten eerste is de implementatie van reeds bestaande gedragscodes een werkpunt aangezien op dit moment
weinig mensen de inhoud kennen van de codes. Dit houdt het verspreiden van de gedragscode en het
regelmatig onder de aandacht brengen ervan in.
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5 Project: VUB
5.1 Inleiding
Eén van de hoofdoelen van deze overheidsopdracht is wetenschappelijk onderzoek omtrent ethiek in de sport
vertalen naar de praktijk. Dit luik heeft dan ook de ambitie om sportbegeleiders praktijkgerichte hulp te bieden
in het ethisch begeleiden van (jeugd)sport. In sportbeleidsnota’s en academische studies wordt namelijk
gepleit voor een verhoging van de kwaliteit en de begeleiding op vlak van ethisch sporten door middel van een
optimalisering van de opleiding van jeugdsportbegeleiders. Het is duidelijk dat men steeds meer didactische
competenties verwacht van jeugdsportbegeleiders. Het is dan ook cruciaal dat deze voldoende gewapend zijn
om met dit uitgebreid takenpakket en grote verantwoordelijkheid om te gaan.

Dit onderzoek wil op basis van literatuuronderzoek, het analyseren van bestaande workshops & opleidingen en
de verzameling van cases uit focusgroepen in de sportwereld, over een goede basis beschikken om een zo
optimaal mogelijke bijscholing te kunnen voorzien voor (toekomstige) jeugdsportbegeleiders. Zo werd in eerste
instantie nagegaan welke proactieve accenten er bewust door sportbegeleiders van jongeren kunnen gelegd
worden om ethisch en prosociaal gedrag te stimuleren. Hiervoor werd literatuur geraadpleegd, advies
ingewonnen van experten en bestaande workshops gevolgd.
Daarnaast ging er aandacht uit naar de reacties op antisociaal gedrag en conflicten in de dagelijkse omgang en
besluitvorming tussen (a) jongeren onderling, (b) jongeren en volwassen begeleiders en (c) volwassen
begeleiders onderling. Hiervoor werd via focusgroepen met verschillende sportbegeleiders uit diverse
contexten samengezeten. Doel hiervan was na te gaan welke proactieve accenten er bewust door hen gelegd
worden om ethisch en prosociaal gedrag te stimuleren, met welke ethische kwesties zij geconfronteerd worden
en op welke manier zijn reageren op antisociaal gedrag en (ethische) conflicten in de dagelijkse omgang.
Tenslotte onderzochten we welke methodieken voor (toekomstige) trainers effectief en efficiënt zijn i.f.v. het
aanleren van competenties betreffende stimuleren van prosociaal gedrag en reageren op antisociaal gedrag in
de sport. Ook hiervoor werd literatuur geraadpleegd en advies ingewonnen bij enkele experten. Na deze drie
onderzoeksfasen kon een workshop op maat van de sportwereld ontwikkeld worden. De volledige
onderzoeksopzet staat uitvoerig beschreven in bijlage 5.

5.3 Focusgroepen
Er hebben focusgroepen plaatsgevonden in de context van sportkampen, schoolsport, buurtsport, sportclubs,
studenten LO (4x) en de Vlaamse Trainerschool.
Bedoeling van de focusgroepen was om de deelnemers te laten reflecteren omtrent hun eigen ervaringen als
sportbegeleider en casussen te laten vertellen die in groep besproken werden. Volgende 10 aspecten zijn
tijdens de focusgroepen het meest ter sprake gekomen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Slechte opvoeding/negatieve thuissituatie
Gebrek aan fair play
Moeilijke omgang met ouders/supporters
Agressie onder de spelers
Negatieve coaching
Negatieve scheidsrechters gedragingen/praktijken
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7.
8.
9.
10.

Ongelijk sportief niveau
Problemen omtrent diversiteit
Moeilijk motiveren van leerlingen/sporters
Omgaan met individuele verschillen tussen leerlingen

Bovenstaande aspecten zijn een clustering van de spontaan ter sprake gekomen situaties tijdens de
gesprekken. Deze aspecten ontstonden uit een oefening om de besproken casussen te categoriseren.
Belangrijke opmerking hierbij is dat het dus eerder om een subjectieve categorisering gaat. Maar door de
focusgroepen persoonlijk af te nemen en uit te typen waren we in staat deze oefening zo secuur mogelijk uit te
voeren. Het bleek dat de begeleiders vaak de neiging hadden de oorzaak van de problemen van zich af te
schuiven. Zo kwam bijvoorbeeld een slechte thuissituatie en gebrekkige opvoeding het meest ter sprake als
oorzaak van een ethische probleem.



jongere – begeleider – maatschappij;



micro – meso – macro;



individueel – les - collega – organisatie – beleidsniveau.

Met behulp van deze analyse werd gekeken met welke aspecten onze deelnemers het meest geconfronteerd
worden. Een opvallende vaststelling was dat de problemen vaak terug te brengen waren naar het les- of
individueel niveau (micro). De besproken problemen ontstonden vooral door een gebrek aan ethische
begeleiding, competentie of te nauwe taakperceptie van de begeleider. De problemen waren soms ook het
gevolg van gedrags- of emotionele problemen van de jongere.
Dankzij de onderlinge interactie in de focusgroepen was het mogelijk om na te gaan hoe verschillend
sportbegeleiders met een bepaalde situatie omgaan. Dat is belangrijke informatie die ons in staat stelde in te
spelen op dat wat echt belangrijk/moeilijk is voor sportbegeleiders. Deze zaken zijn dan ook opgenomen in de
workshop omtrent ethische begeleiding (zie bijlage 10).

5.4 Literatuur
Het geloof in de maatschappelijke kracht van sport is enorm toegenomen. De voordelen als gevolg van
regelmatige sportparticipatie zijn lange tijd onderschat en mis begrepen. De overtuiging is dat men via sport en
bewegen het ‘menselijk kapitaal’ kan maximaliseren en er vooruitgang kan worden gemaakt op zes niveaus:
fysiek, emotioneel, individueel, sociaal, intellectueel & financieel.
De idee dat sport en bewegen de sociale ontwikkeling positief beïnvloedt is niet nieuw. De sportsetting wordt
gezien als een geschikte context voor jongeren om een waaier aan vaardigheden aan te leren of te trainen. Dit
komt onder meer door de frequentie aan sociale interacties, het leren omgaan met winst en verlies en doordat
sport gewenst en ongewenst gedrag direct zichtbaar maakt.
Uit verschillende onderzoeken blijken een goede (club)cultuur en een bekwame begeleider twee cruciale
factoren te zijn voor positieve beïnvloeding van het gedrag van jeugdsporters. Bepaalde condities, zoals de
relatie tussen de sporter, zijn entourage en de coach en de houding ten aanzien van fair play resulteren in
minder problematisch gedrag in en om het veld.
Prosociaal gedrag wordt beschreven als vrijwillig gedrag dat overwegend gericht is op het vergroten van het
welzijn of welbevinden van anderen. De prosociale waarden die via sport kunnen worden bijgebracht zijn sterk
gelinkt aan sportiviteit en zorgen voor positieve ontwikkeling bij jongeren. Prosociaal gedrag gaat over

EINDRAPPORT ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN | 2012-2014 | INTERNATIONAAL CENTRUM ETHIEK IN DE SPORT

We zijn daarnaast ook gaan kijken op welk niveau de problemen uit de casussen zich situeren en werd
volgende onderverdeling gemaakt:
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empathie, het gevoelig zijn voor situaties waarin iemand gekwetst, boos, of geblesseerd is en het vrijwillig
helpen met respect voor andere waarden en overtuigingen. Prosociaal gedrag gaat verder ook om eerlijkheid,
fair play, respectvol samenwerken en verantwoordelijkheid nemen.

Belangrijke factoren in de jeugdsport zijn bijvoorbeeld het al dan niet voldoende aandacht besteden aan: de
kwaliteit van de relatie tussen trainer en speler, het belang van fair play, de algemene houding ten aanzien van
anti en prosociaal gedrag en het ethisch klimaat. Ook omgevingsfactoren spelen hun rol; zoals tegenstanders,
publiek en competitie-organisatie. De kans dat gewenst gedrag voorkomt is het grootst als de verschillende
actoren (bestuur, begeleider & jongere) over de nodige competenties, capaciteiten en intrinsieke motivatie
beschikken.
Effectieve, positieve gedragswijziging en gedragsbehoud vraagt duurzame inspanningen. Zo is het belangrijk
dat er voldoende aandacht uitgaat naar ethische verantwoord begeleiden in de opleidingscursussen van
jeugdsportbegeleiders. Een begeleider zal namelijk beter gewapend zijn om (jeugd)sporters te motiveren tot
gewenst gedrag als hij tijdens zijn opleiding de juiste kennis heeft meegekregen. Het is hierbij van belang dat de
begeleider over de juiste pro en reactieve vaardigheden beschikt en hierin gesteund wordt door de
club/school.

5.5 De Workshop
5.4.1 Inhoud
De ontwikkelde workshop heeft de ambitie om sportbegeleiders praktijkgerichte hulp te bieden in het ethisch
begeleiden van (jeugd)sport. Gezien de ruime context van ethisch thema’s in de sport spitst dit onderzoek zich
toe op items waar vooral de sportbegeleider zelf een grote invloed op kan hebben. Onderzoek wijst uit dat de
beste bijscholingen om de bagage omtrent ethisch sporten te versterken deze zijn waarbij eerst de theorie
meegeven wordt en nadien door middel van concrete voorbeelden de link wordt gelegd met de praktijk.
Daarom wordt na een korte theoretische toelichting, vooral gefocust op reflectie omtrent het eigen ethische
handelen, het omgaan met conflicten en de interactie tussen de verschillende actoren. De ontwikkelde
workshop bevat tips, tricks, oefeningen en handvaten op maat van jeugdsportbegeleiders. Inspanningen
omtrent ethiek in een sportclub gebeuren het meest efficiënt en effectief door aandacht van de drie betrokken
actoren die nauw met elkaar in relatie staan (het bestuur, de jeugdsportbegeleider & de jongere + entourage)
en met elkaar interageren op drie beleidsniveaus: het kwaliteits-, preventie- en reactiebeleid (zie figuur 1).





Een kwaliteitsbeleid tracht een ethisch kader te scheppen. Dit niveau is het belangrijkste in het
creëren van een ethisch klimaat. Het is bijgevolg voorwaardenscheppend voor de andere niveaus.
Een preventiebeleid bouwt voort op het kwaliteitsbeleid, maar gaat dieper in op het inperken van
risicofactoren. Het uitgangspunt is dat je niet hoeft te wachten tot er zich een (ernstig) probleem
voordoet, maar het beter is om preventief problemen te vermijden.
Een reactiebeleid bouwt voort op het preventiebeleid en bepaalt hoe met een incident kan
worden omgegaan. Dit is ook belangrijk om op te stellen, zodat men beter voorbereid is als er zich
een probleem voordoet.

EINDRAPPORT ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN | 2012-2014 | INTERNATIONAAL CENTRUM ETHIEK IN DE SPORT

Verschillende auteurs hebben de samenhang tussen sportbeoefening en positieve gevolgen zoals toegenomen
prosociaal gedrag onderzocht. Maar niet iedereen is het eens met de stelling dat sportparticipatie per definitie
een positieve invloed heeft. Het niet aan bepaalde voorwaarden voldoen, leidt mogelijk zelfs tot een negatieve
bijdrage van sport aan de ontwikkeling van jongeren. Er zijn heel wat ethische kwesties die de sport aantasten.
Enkele hiervan zijn bv.: overtraining/uitbuiting, ‘handel’ in talentvolle spelers o.i.v. makelaars, gender
ongelijkheid/ problematiek rond holebi’s, diversiteit & racisme, fraude & omkoping…). Het is belangrijk dat
deze kwesties het gezond en ethisch sporten bij jongeren niet in gevaar brengt.
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1.

Bestuur - sporter
Het kwaliteitsbeleid van een clubbestuur heeft als doel om een ethisch klimaat in de club te
bekomen en te behouden. Het bestuur draagt deze verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn
jeugdsporters. Dit beleid omvat bijvoorbeeld kwaliteitsvolle externe communicatie en
professioneel georganiseerde clubactiviteiten. De jeugdsporter heeft als ‘klant’ het recht om
kritisch te zijn t.o.v. het kwaliteitsbeleid en heeft tegelijk de taak om daar zelf ook actief toe bij te
dragen.
 Het preventiebeleid van een club gaat om het inperken van potentieel nadelige situaties aan de
hand van een meerjarenplan. De hierop afgestemde actieplannen gericht naar de jeugdsporters
kunnen onder meer gaan over het proactief aanpakken van antisociaal gedrag, het aanstellen van
een vertrouwenspersoon of API en een veilige sportinfrastructuur.
 Het reactiebeleid omvat de processen die in werking treden wanneer de club geconfronteerd
wordt met incidenten. Het is het intern en (indien ook relevant) extern aanpakken en opvolgen
van een probleem. De club moet daarbij in de eerste plaats ontvankelijk zijn voor eventuele
klachten, zelf voldoende oog hebben voor probleemsituaties en deze integraal aanpakken (bv. in
gesprek gaan, schorsen…). Deze aanpak verschilt in sterke mate volgens de aard van het probleem
en de heersende clubcultuur.

2.

Bestuur - begeleider
 Het kwaliteitsbeleid houdt in dat het bestuur er naar streeft een kwaliteitsvolle, veilige en
ethische club te zijn met competente begeleiders. Het zijn de begeleiders die in nauw contact
staan met de jeugdsporters, dus heeft de club er alle baat bij dat het over goede mensen beschikt.
Dit kan bijvoorbeeld door het stimuleren van bijscholingen voor de begeleiders.
 Het preventiebeleid gaat de risico’s die gepaard gaan met de sportactiviteit inperken door zichzelf
en anderen in de omgeving te beschermen en zelf geen gevaarlijke situaties uit te lokken.
Duidelijke afspraken omtrent veiligheid in de club en het naleven ervan tijdens trainingen en
wedstrijden zijn hier belangrijk. Een degelijke screeningsprocedure, een specifieke ethische code
en voldoende monitoring & evaluatie van begeleiding kunnen ook deel uitmaken van dit beleid.
 Een effectief reactiebeleid houdt in dat alle medewerkers op een respectvolle en gepaste manier
omgaan met een probleem in de club (of t.o.v. personen in de club) en actief meewerken aan
oplossingen. De club heeft hierin een verantwoordelijkheid t.o.v. zijn begeleiders maar kan ook
een sanctie opleggen indien hij/zij zich niet naar behoren gedraagt.
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3. Begeleider - sporter
In dit luik hebben we de focus gelegd op de relatie tussen de sportbegeleider en de jeugdsporter. Bijgevolg is
de rol van de begeleider in het stimuleren van een ethisch klimaat uitvoerig uitgewerkt in de bijlagen. Wat
volgt is een kort overzicht van de behandelde inhoud:
Kwaliteitsbeleid: De begeleider zal in zijn omgang met de jeugdsporter over de nodige didactische
vaardigheden moeten beschikken en geschikte oefenstof aanreiken. Hij heeft daarbij niet alleen
oog voor de sporttechnische aspecten maar zet best proactief in op de potentiële meerwaarde
van sporten (zie bv. ‘Human Capital model). Hij erkent het belang van een ethisch klimaat in de
club en draagt hier actief in bij, zowel in de clubwerking als tijdens trainingen en wedstrijden.
 O.a. volgende componenten omtrent kwaliteitsbeleid worden in de workshop behandeld:
 Respectvol met elkaar omgaan.
 Fungeren als rolmodel.
 Reflecteren over het eigen ethisch begeleiden (+ oefening stripverhalen).
 Positief coachen.
 Op gepaste wijze communiceren.
 Verantwoorden van onethisch gedrag in de sportcontext.
 Stimuleren van prosociaal gedrag.


Preventiebeleid: De begeleider heeft als taak om de risicofactoren zoveel mogelijk in te perken.
Hij staat hierin nauw contact met het clubbestuur (bv. voldoende veilig materiaal). Dit gaat ook
veelal over de gekozen oefenstof, het ‘groepsmanagement’ en de activiteiten zo organiseren dat
incidenten en/of kwetsuren zoveel mogelijk worden vermeden.
 O.a. volgende componenten omtrent preventiebeleid worden in de workshop behandeld:
 Vermijden van risicofactoren.
 Oppassen voor overdreven competitiviteit en te sterke focus op winnen.
 Attent zijn voor signalen van potentieel negatieve situaties.
 Preventief werken a.d.h.v. empowerment.


Reactiebeleid: De begeleider wordt geconfronteerd met een veelvoud aan situaties waar hij/zij op
een gepaste manier moet op reageren. Hij zal hiervoor geregeld zijn coaching-stijl moeten
aanpassen en regelmatig stilstaan bij zijn eigen handelen. Grote dilemma’s of conflicten pakt hij
(met hulp van het bestuur) op een gestructureerde manier aan. De begeleider is steun en
toeverlaat van zijn jongeren en moet hen een ‘platform’ aanreiken waarin problemen of
gevoelens bespreekbaar zijn.
 O.a. volgende componenten omtrent reactiebeleid worden in deze workshop behandeld:
 Omgaan met probleemgedrag (bv. pesten, agressie…).
 Ombuigen van een conflict naar een kans om de relatie te versterken.
 Gestructureerd en georganiseerd te werk gaan bij een dilemma of conflict (+ oefening
RESPECT STAR).
 Vaardigheden omtrent reactieve coaching-stijl (+ oefening coaching-stijl).

5.4.2 De presentatie
In de sessies omtrent dit onderwerp stellen we de oefenstof voor aan de hand van het beeld van een boom in
ontwikkeling. Met dit beeld willen we duidelijk maken dat ethisch handelen duurzame inspanning vraagt en
een ontwikkelingsproces met zich meebrengt. Willen we als jeugdsportbegeleider een toffe en sportieve sfeer
bekomen in en rond de sportactiviteit, dan werken we aan het ‘ethisch klimaat’. In de bijlagen kan je de
presentatie van de sessie met bijhorende handleiding en oefeningen terugvinden.
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De ‘donderwolken’ geven aan dat er soms problemen opduiken of situaties ontstaan die kunnen uitmonden in
een conflict. De ‘donderwolken’ behandelen m.a.w. zaken omtrent het reactiebeleid. Hier
besteden we aandacht aan methodieken die een leidraad kunnen geven om tot de best
mogelijke reactie of oplossing te komen bij een ethisch dilemma.
De ‘takken’ van de boom stellen de componenten voor die als houvast kunnen dienen om
een ethisch klimaat te stimuleren. De ‘takken’ bevatten tips, tricks en stof die tot nadenken
tracht te zetten. De ‘takken’ zetten m.a.w. aan tot werken aan een kwaliteits- en
preventiebeleid en onderbouwen dit met ethische waarden.
Wie duurzame proactieve inspanningen levert op de drie niveaus, zal er achteraf de
vruchten van kunnen plukken in de vorm van een positieve (club)cultuur en toegenomen
sportiviteit en prosociaal gedrag.

Opdracht 1: Reflectie omtrent ethisch begeleiden a.d.h.v. stripverhalen
Regelmatig stilstaan bij het eigen handelen is een belangrijk aspect van het didactisch proces. Vaak besteden
begeleiders echter onvoldoende aandacht aan evaluatie en wordt aan zelfreflectie voorbijgegaan. Daarom
werd een opdracht met casussen ontwikkeld in de vorm van stripverhalen.Nu en dan wordt een blanco
tekstballon weergegeven waar de deelnemers de opdracht krijgen in de huid van één van de personages te
kruipen en aan te geven hoe zij zouden reageren.
Opdracht 2: Een ethisch dilemma aanpakken via de RESPECT STAR methodiek
Het is niet gemakkelijk om tot een ‘juiste’ beslissing te komen in een ethisch conflict of dilemma. Een ethisch
dilemma is een situatie waar de waarden en normen op het spel staan en waarbij een keuze moet gemaakt
worden tussen verschillende alternatieven, terwijl er voor elk alternatief een goede reden kan gegeven
worden. In deze oefening worden een aantal complexe ethisch dilemma’s voorgesteld waar de deelnemers een
oplossing trachten te formuleren aan de hand van de RESPECT STAR methodiek.
Opdracht 3: Reactieve coaching-stijl
Wanneer de sportactiviteit niet helemaal verloopt zoals het hoort, kan een begeleider de situatie op
verschillende manieren oplossen. Er bestaan vier verschillende manieren om te reageren op een situatie. Geen
van de vier is per definitie beter of slechter dan de andere, maar dit is afhankelijk van: (a) de eigen persoonlijke
voorkeur of stijl, (b) het resultaat dat men als begeleider wil behalen en (c) het belang van de relatie met de
andere betrokkene(n).

5.4.3 De evaluatie
De sessie werd twee maal getest bij een groep bachelor LO studenten van de VUB en eenmaal bij een groep
master sportmanagement studenten van de Universiteit Gent. Er werd aan de deelnemers gevraagd een
wetenschappelijk gevalideerd evaluatieformulier in te vullen. Aan de hand van deze evaluatie, videobeelden,
feedback van de deelnemers, en de eigen opgebouwde ervaring hebben we de sessie kunnen bijsturen en
optimaliseren.

5.6 Conclusie
Bij het volgen van de sessie hebben de deelnemers vaardigheden geoefend/geleerd omtrent ethiek in de sport,
het ethisch begeleiden van jeugdsport, het eigen ethisch handelen en omgaan met onethische situaties, het
gestructureerd aanpakken van ethische dilemma’s, het positief communiceren, het verantwoord oplossen van
conflicten en het nemen & geven van verantwoordelijkheid.
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Omwille van de eerder aangehaalde complexiteit van het thema, hebben we in dit project gekozen om vooral
op zoek te gaan naar wat de ideale omstandigheden en belangrijkste voorwaarden zijn waaraan een
sportactiviteit moet voldoen om ethisch(er) en prosociaal gedrag te stimuleren. De ontwikkelde workshop
moet sportbegeleiders de vaardigheden geven om zowel proactief als reactief het ideale ethische klimaat te
stimuleren, dat aanleiding geeft tot positieve gedragsverandering en verhoogd prosociaal denken en doen.
Ten slotte willen we nog meegeven dat de ontwikkelde workshop niet meer dan een handvat en opstart kan
betekenen in de ethische begeleiding van jeugdsport. Bij toepassing in de verschillende contexten zal
onvermijdelijk nog sprake zijn van ‘trail and error’. Al de nodige informatie is beschikbaar voor de lesgevers
opdat deze een degelijke sessie kunnen geven. Toch zal de expertise en ervaring van de lesgever een impact
hebben en is het een belangrijk uitgangspunt dat de deelnemers een ‘lerend netwerk’ vormen.
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1 Inleiding
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Figuur 1: Kwaliteit, preventie- en reactiebeleid

2 Naar de sportsector
In deze paragraaf bespreken we de conclusies en aanbevelingen met betrekking tot de sportsector op basis van
onderzoek en praktijkervaringen. Hierbij geven we steeds duidelijk aan voor welke sportactor de gegeven
conclusies en aanbevelingen gelden. Wanneer we spreken over sportorganisaties bedoelen we zowel de
overkoepelende structuren (ISB, VSF, Bloso, VTS, SVS, Vlabus), sportdiensten, federaties als sportclubs. Verder
maken we de opdeling tussen conclusies en aanbevelingen die respectievelijk gaan over een kwaliteitsbeleid &
ethiek en een preventie-en reactiebeleid.

2.1 Kwaliteit & ethiek




Ethisch beleid van overheden & sportorganisaties
Ethiek is een gedeelde verantwoordelijkheid van de gehele sportsector. Dit vereist een grote
duurzame betrokkenheid tussen federaties, overheid, clubs & actoren. Betrokken organisaties moeten
een actieve rol spelen bij het ontwerpen en implementeren van maatregelen en afspraken. Federaties
en overheid fungeren als coördinatoren in plaats van besluitvormers, controleurs of uitvoerders.
Uit ons onderzoek blijkt dat een integrale aanpak nodig is voor het bereiken van een ethisch klimaat:
good governance, kwaliteitszorg, ethisch management, ethisch leiderschap, ethische codes en
ethische audits maken hier deel van uit.
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Het uitgevoerde onderzoek door de vier universiteiten en de opgedane praktijkkennis van het Internationaal
Centrum Ethiek in Sport (ICES) dient als basis voor het formuleren van verschillende conclusies en
aanbevelingen in het kader van de overheidsopdracht Ethisch Verantwoord Sporten. Enerzijds gaat hierbij
aandacht naar de sportsector, anderzijds naar toekomstig onderzoek. Belangrijk is waakzaam te zijn voor
éénmalige, zichtbare acties die vooral bedoeld zijn om aan te tonen dat sportorganisaties er aandacht voor
hebben, maar die op een abstract niveau blijven zonder wijziging van het klimaat in de organisatie zoals bv.
wijziging in ethisch bewustzijn, ethische houding of ethische beslissingen. Figuur 1 visualiseert dit aan de hand
van een piramide en toont aan dat een kwaliteitsbeleid het fundament van een ethisch beleid vormt. Het
preventie- en reactiebeleid bouwen hierop verder met als doel een geïntegreerde aanpak te genereren. Ethisch
sporten is immers geen of-of, maar een en-en verhaal dat streeft naar ethisch en integer handelen door alle
sportactoren in de dagelijkse sportpraktijk!
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De opdracht voor sportorganisaties is tweeledig. Zo is het ten eerste cruciaal dat ethiek binnen de
sportorganisatie, op bestuursniveau en operationeel/sportief niveau voor belangrijk wordt aangezien.
Een sportorganisatie kan immers pas ethiek uitdragen indien ze zelf over een interne ethische werking
beschikt. De tweede opdracht is de verspreiding van ethiek en waarden door de sportwereld.
Sportorganisaties moeten bewust zijn van hun potentieel om maatschappelijke meerwaarde te
creëren en actief te stimuleren.
Ethisch beleid van sportclubs
Het stimuleren van netwerking van sportclubs met gemeenten, scholen, OCMW & andere sportclubs is
essentieel om kennis en goede praktijken te delen. Onderzoek wees uit dat dergelijke
netwerkstructuren vandaag nog onvoldoende benut worden.
Uit ons onderzoek bleek dat de thema’s inclusie en diversiteit de minste aandacht kregen van
sportclubs. Indien ze zelf niet beschikken over de mogelijkheden om hier rond te werken, is
netwerking cruciaal om de betreffende mensen door te verwijzen naar (sport)organisaties die hier wel
aandacht voor hebben.
Ons onderzoek wees uit dat jonge sporters nog vaak moeten kampen tegen anderen die lichamelijk
meer ontwikkeld zijn dan hen. Competitie-en oefenvormen moeten aangepast worden aan het niveau
van de leden. Dit zorgt voor minder kans op blessures en kan het spelplezier verhogen.
Ethische codes en/of gedragscodes regelmatig onder de aandacht brengen, kan helpen iedereen
hiermee vertrouwd te maken en positief gedrag te stimuleren. De effectiviteit van ethische codes
hangt af van een bewust en intensief implementatie- en onderhoudsproces van de code. Uit ons
onderzoek bleek dat men vaak wel op de hoogte was van het bestaan van een code, maar veelal niet
wist wat deze inhield.
Ethisch begeleiden van (jeugd)sport
Het is aanbevolen de opleiding van (toekomstige) jeugdsportbegeleiders verder te optimaliseren door
in de opleidingscursussen en specifieke bijscholingen voldoende aandacht te besteden aan ethisch
verantwoord begeleiden van de sporter, omgaan met ethische dilemma’s, oplossen van conflicten...
Uit ons onderzoek bleek namelijk dat zowel trainers als (ex-) sporters grensoverschrijdend gedrag
rapporteren. Daarnaast wees eerder onderzoek uit dat de theoretische bagage over ethisch
verantwoord sporten van jeugdsportbegeleiders in Vlaanderen eerder laag ligt. Dit onderzoek bewees
ook dat de beste aanpak om de EVS-bagage te versterken eerst focust op het meegeven van theorie,
en nadien door middel van concrete voorbeelden - de link wordt gelegd met de praktijk.
Onderzoek benadrukt dat de context van het sportaanbod of van het bewegingsonderwijs een
belangrijke factor is om de positieve waarde ervan te verzilveren. Een goede (club)cultuur en een
bekwame - goed opgeleide - begeleider blijken twee cruciale factoren voor positieve beïnvloeding van
het gedrag van jeugdsporters. Hier zou meer aandacht naar moeten uitgaan.
Trainers moeten naast aandacht voor het aanleren van de sport (sport als doel) ook focussen op
andere doelen zoals prosociaal gedrag nastreven en jongeren aantrekken en motiveren (sport als
middel). Trainerscompetenties moeten breder gaan dan louter het aanbrengen van sporttechnische
vaardigheden.
Uit ons onderzoek blijkt dat sporters vaak (dikwijls/altijd) betrokken zijn bij het plegen van bedrog en
het bewust overtreden van regels. Binnen de opleiding voor scheidsrechters en trainers is hiervoor
extra aandacht nodig. Daarnaast moeten jongeren zelf kennismaken met de regels & betekenis van
fair play bv. door hen nu en dan als scheidsrechter te laten optreden tijdens wedstrijden.
Trainers en sporters beoordelen het gedrag van trainers niet altijd als ethisch verantwoord. Ze ervaren
vooral een te grote focus op winnen en favoritisme regelmatig. Trainers moeten via opleidingen en
workshops bewust worden gemaakt dat spelplezier primeert.
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2.2 Preventie & reactie











Overheden en sportorganisaties
Uit ons onderzoek blijkt dat er voldoende aandacht moet besteed worden aan peer-to-peer geweld als
belangrijkste vorm van grensoverschrijdend gedrag. Dit kan o.a. door een aantal regels voor omgang
tussen atleten onderling op te stellen, in opleidingen voor trainers aandacht aan te besteden, de rol
van sociale media aan te pakken etc.
Een Aanspreekpersoon Integriteit (API) is nodig om te garanderen dat een eerste aanspreekpunt
aanwezig is voor diverse problemen, vragen en bekommernissen in elke sportorganisatie. Op
topsportscholen is er reeds een sportpsycholoog die als API kan fungeren, maar de gewone sportclub
beschikt niet over de middelen om een psycholoog aan te stellen. Een API biedt in dat geval een
oplossing. Idealiter is er aan elke sportorganisatie (federaties, sportdiensten, clubs, sport-vrije tijd
organisaties…) een API verbonden. Eén API kan ook deze taak opnemen in verschillende clubs binnen
eenzelfde regio/gemeente of binnen eenzelfde sporttak. Een eerste stap lijkt ons om in elke
sportfederatie en sportdienst een API-functie te installeren (zie figuur 2). Om de API’s te
ondersteunen, is een sportspecifieke opleiding noodzakelijk.
Aangezien het Raamwerk Seksualiteit en Beleid de API-functie bij verschillende sectoren
introduceerde (Jeugdwerk, Onderwijs, Sport, Kinderopvang, Integrale jeugdhulp), lijkt het opportuun
om een domeinoverschrijdende API-opleiding in te richten. Uit eerder onderzoek blijkt dat sport heel
wat specifieke risicofactoren heeft waardoor een aparte module binnen de API-opleiding voor sport
een must is. Hier kan ICES een rol opnemen.
Uit ons onderzoek en de praktijk blijkt dat er nood is aan juridisch correcte informatie en een voor
iedereen duidelijke procedure voor sportorganisaties die te maken krijgen met (zwaar)
grensoverschrijdend gedrag. Overkoepelende Vlaamse tuchtrechtregels zijn essentieel om problemen
op een consequente en eenduidige manier tuchtrechtelijk strafbaar te stellen, te onderzoeken en te
sanctioneren. Federaties kunnen dit overnemen, aanpassen en gebruiken (zie figuur 2).
Daarnaast is het uitwerken van een reactieplan op sportclubniveau essentieel zodat klachten of
meldingen op een uniforme manier worden behandeld.
Het kwalitatief verbeteren van aanwervingsprocedures van (vrijwillige) sportbegeleiders gebeurt door
voldoende aandacht te besteden aan de screeningsprocedure (al dan niet met voorleggen van het
Bewijs van goed gedrag en zeden model twee) en het ondertekenen van de geldende gedragscode
voor sportbegeleiders in de betrokken setting. Uit ons onderzoek blijkt dat aanwervingen nog steeds
gebeuren op een informele manier waarbij de achtergrond nauwelijks wordt nagegaan.
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ICES
Er is een blijvende nood aan bewustwording over en sensibilisering voor ethiek in de sport aangezien
praktijkervaring leert dat sportorganisaties dit thema nog vaak als een extra opdracht zien in plaats
van als deel van hun dagelijks beleid. Daarnaast kan ICES de –binnen de opdracht ontwikkelde- tools in
de toekomst verder implementeren.
Uit de planning- en rapporteringdocumenten en website-informatie rond EVS van sportfederaties
blijkt dat er een groot verschil is tussen niveau, aanpak en professionaliteit. ICES moet zich dan ook
blijven inzetten om federaties ondersteuning op maat aan te bieden.
Het opgebouwde netwerk van ICES rond ethiek binnen de sportsector verdient verderzetting door
regelmatige bijeenkomsten te organiseren waar van elkaars ervaringen geleerd kan worden (lerend
netwerk). Een duidelijke omschrijving van de rollen van de verschillende actoren is essentieel. Uit
praktijkervaring concluderen we dat het binnen het complexe sportlandschap niet altijd eenvoudig is
om in te schatten wat de verantwoordelijkheden en opdrachten van de verschillende organisaties
inhouden. Het is raadzaam om dit vanuit de Vlaamse Overheid en vanuit een coördinerend orgaan
beter te structureren en organiseren. Het opstarten van een lerend netwerk dat vanuit het nieuw
Gezond en Ethisch Sporten decreet wordt opgericht is een stap in de goede richting.

Figuur 2: API, melding- en ondersteuningskanalen binnen de sportstructuur








Het is aanbevolen ouders actiever te betrekken bij bepaalde aspecten van begeleiding zonder te
interfereren met het werk van de trainer. Duidelijk uitgeschreven afspraken zijn hierbij nodig. Men
mag de ouders immers niet zonder meer verwijderen als lastposten, maar men moet ook beletten dat
ze het werk van de trainer bemoeilijken. Uit ons onderzoek blijkt dat zowel trainers als ouders nog te
vaak jonge sporters hard pushen. Gedragscodes voor beide partijen en workshops omtrent de
gevolgen van overmatige druk op de jonge sporter kunnen al een eerste stap zijn om dit probleem aan
te pakken.
Specifiek voor sport op hoog niveau (minderjarige beloftevolle en elite atleten)
Regelmatige communicatie met de ouders over de vorderingen van hun zoon/dochter die sport op
hoog niveau is belangrijk zodat alle partijen realistische verwachtingen hebben en erover waken niet
te veel druk te leggen op de jongere. Uit ons onderzoek bleek immers dat nog steeds heel wat ouders
te hoge verwachtingen stellen voor hun kind.
Sportorganisaties en trainers onthalen projecten zoals Topouders van Topsport Bloso positief om
ouders te sensibiliseren, hoewel ze sceptisch zijn of dit gedragsveranderingen zal teweeg brengen.
Naar de toekomst is het belangrijk om dergelijke projecten te evalueren betreffende bekendheid en
doeltreffendheid.
Een optimalisatie van de communicatie in verband met trainingsbelasting tussen topsportscholen en
clubs voor topsportbelofte-atleten is essentieel om overtraining en blessures in de mate van het
mogelijke te vermijden. Een topsportagenda die dient als communicatie tussen clubs en
topsportscholen is een goed idee, maar dan moeten alle partijen overtuigd zijn van het nut. Nu bleek
uit ons onderzoek dat clubs dit in de praktijk niet of nauwelijks bekijken.
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Uit ons onderzoek bleek dat atleten niet altijd onmiddellijk zeggen dat ze hevige pijn of een blessure
hebben. Het lijkt belangrijk om sporters bewust te maken via workshops dat sporten met pijn en
blessures contraproductief is. Daarnaast is het aanleren van vaardigheden die de weerbaarheid
verhogen, belangrijk om dit te durven zeggen aan de entourage.
De feedback van federaties naar topsporttrainers in clubs kan geïntensifieerd worden net als de
communicatie omtrent reglementen en gedragscodes. Tijdens stages kan de federatie eveneens de
uitwisseling van goede coachpraktijken tussen toptrainers stimuleren.
ICES
Uit de praktijk blijkt dat ICES als organisatie haar netwerk verder moet uitbouwen door intensiever
samen te werken met organisaties zoals 1712, Vertrouwenscentra Kindermishandeling & Centra
Algemeen Welzijnswerk in functie van het correct doorverwijzen van slachtoffers, vermoedelijke
plegers en betrokkenen.

3 Naar toekomstig onderzoek






Het is aanbevolen om longitudinaal een meting van het ethisch klimaat uit te voeren via een
steekproef van sportclubs om een evolutie waar te nemen (outcome meting), naast elementen zoals
werken met ethische codes (proces), ethisch leiderschap (proces), acties ter bevordering van ethisch
handelen en aandacht voor ethische thema’s (output).
Een frequente meting (bijvoorbeeld om de vier jaar) van emotioneel, fysiek en seksueel
grensoverschrijdend gedrag in de sport, ervaren door sporters zelf, lijkt opportuun om evoluties in
kaart te brengen. Het toevoegen van vragen over grensoverschrijdend gedrag in de sportsector in
bestaande geweldsmonitoren (grootschalige, op frequente tijdstippen uitgevoerd onderzoek naar
geweld) kan dit bewerkstelligen en kan ook vergelijking met andere sectoren mogelijk maken.
Aangezien op dit moment niet geweten is welke maatregelen wel of niet werken, is er nood aan een
evaluatie van de werking van beleid ter stimulering van EVS en verschillende instrumenten en
structuren zoals gedragscodes, API, extra opleidingen van begeleiders, communicatie met ouders…

4 Algemene conclusie
Zowel in de sportsector als in de academische wereld zijn er mogelijkheden om ethisch sporten nog beter op de
kaart te zetten. Het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport kan hierbij de coördinatie van een uitgebreid
netwerk op zich nemen waarin iedere actor een duidelijke taak heeft. De voorbije jaren zijn al verschillende
stappen gezet om de aandacht voor Ethisch Verantwoord Sporten te stimuleren. Het is nu de taak van alle
sportactoren om verder te bouwen op deze fundamenten zodat ethisch handelen op alle niveaus in de
dagelijkse sportpraktijk wordt geïntegreerd. Op die manier kan sport voor alle kinderen, jongeren en
volwassenen garant staan voor een leuke ervaring!
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