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Ethisch Sporten 

=  sporten in overeenstemming met het geheel van positieve 

waarden en normen en daarmee verband houdende 

maatregelen die eenieder in acht moet nemen met het oog op 

de bewaring en bevordering van de individuele integriteit 

(fysieke, psychische en seksuele), fair play en sociale integriteit 

(solidariteit, diversiteit en inclusie);  



GES-Decreet: Gezond en Ethisch Sporten 

• Ethisch sporten = een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
de Vlaamse overheid en de sportorganisaties. 

 

• Elke sportorganisatie heeft de opdracht om zelf bij te dragen 
aan de ontwikkeling van een kwaliteitsvol sportklimaat dat 
met ethisch sporten verenigbaar is. 

 

• ICES ondersteunt sportorganisaties bij deze 
verantwoordelijkheid  



3 Ethische thema’s  

1. Fair play  

 

2. Individuele integriteit  

 Fysiek 

 Psychisch 

 Seksueel 

 

3. Sociale integriteit 

 Solidariteit  

 Inclusie  

 Diversiteit 



1. Fair play  

Eerlijk spelen; het moreel juist beoefenen van sport 

• Spelregels & sportiviteit  

• Kansengelijkheid 



2. Individuele integriteit 
Fysieke integriteit 

– Aangepaste oefenvormen, vroegtijdige specialisatie, 
overtraining, “kick-out”, voldoende rust… 

– Geweld, fysieke straffen… 

– Blessures & overtraining  

 

 



– Seksueel grensoverschrijdend gedrag  

– Seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren  

 

 

2. Individuele integriteit 
Seksuele integriteit 



– Relaties en entourage van de sporter  

(trainers – bestuurders – scheids - ouders) 

– Bedreigingen, pesterijen, uitgescholden worden, 
vernederingen…  

– Mentale druk 

 

2. Individuele integriteit 
Psychische integriteit 



3. Sociale integriteit 
Solidariteit 

Respect  

– binnen de club  

– tussen clubs 

 

 



Drempels voor bijzondere doelgroepen wegwerken 

Allochtonen, kansarmen, personen met handicap, senioren… 

 

3. Sociale integriteit 
Inclusie 



Streven naar een sportomgeving die plaats biedt voor iedereen 
ongeacht leeftijd, geslacht, geaardheid, cultuur, godsdienst, 
afkomst… 

 

3. Sociale integriteit 
Diversiteit 



Internationaal Centrum Ethiek in de Sport  
Ondersteunt, informeert en stimuleert de Vlaamse sportsector om 

actief te investeren in ethische waarden en normen die belangrijk zijn 
bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening. 

 

WAT  

– Kenniscentrum voor praktijkontwikkeling en beleidsondersteuning 

 

DOOR 

– ter beschikking stellen van informatie en goede praktijken 

– Wetenschappelijk onderzoek stimuleren 

– Sportorganisaties ondersteunen  

– Instrumenten ontwikkelen (handleiding, brochure…) 

– Vormingsaanbod uitwerken 



Sport met grenzen 
www.sportmetgrenzen.be  

 

http://www.sportmetgrenzen.be/


Hoe groot is het probleem van SGG in de sport? 

 



 



 

– Macht van een coach of trainer 

– Cultuur van lichamelijkheid 

– Ambitie van jonge (top)sporters 

– Controle op vrijwilligers en begeleiders 

– Gender  

– Gelegenheden  

 

Risicofactoren specifiek voor sport 



 

1. Raamwerk: ruim document met visie, 
denkkaders en concrete 
beleidsinitiatieven voor grotere 
sportorganisaties 

 

2. Handleiding: beknopte vertaling voor 
kleinere sportorganisaties 

 

3. Vlaggensysteem: didactische tool 

3 instrumenten voor de sportsector inzake lichamelijke en 
seksuele integriteit   

 

 Meer info  

http://www.ethicsandsport.com/nl/x/244/wetgeving
http://www.ethicsandsport.com/nl/x/244/wetgeving
http://www.ethicsandsport.com/nl/x/244/wetgeving
http://www.ethicsandsport.com/nl/x/244/wetgeving


Vlaggensysteem 

• Lichamelijke en seksuele integriteit:  
– Integriteit  zelf grenzen kunnen stellen 
– Lichamelijke en seksuele integriteit = comfortzone op fysiek en 

seksueel vlak 
 

• Doel 
– Gedrag correcter inschatten, neutraliteit bevorderen 
– Gesprek stimuleren 
– Pedagogisch reageren 

 
• Hoe? 

– Cases 
– 6 beoordelingscriteria 
– 4 vlaggen + reactie 

 



 
• Toestemming 

 
• Vrijwilligheid 

 
• Gelijkwaardigheid 

 
• Ontwikkeling 

 
• Context 

 
• Zelfrespect 

 
 

6 criteria 



 

• Groene vlag: aanvaardbaar en positief seksueel gedrag 

• Gele vlag: occasioneel licht grensoverschrijdend gedrag 

• Rode vlag: zorgwekkend grensoverschrijdend gedrag 

• Zwarte vlag: zwaar seksueel grensoverschrijdend gedrag 

 

 

4 vlaggen 



Een jongen raakt de borsten van een meisje tijdens 
groepsknuffel (14j) 



 
Een jongetje zwiert met zijn piemel in een gemengde 

kleedkamer (7-11j).  
 



Een trainster komt zonder aankondiging de 
kleedkamer van de jongens binnen (15-17 j) 



Een jongen maakt een foto van de meisjes onder de 
douche en stuurt die naar zijn vrienden (13 j) 



Werken met de handleiding 

• Inleiding 

• Correct inschatten ahv 6 
criteria 

• Reageren 

• Overzicht vlaggen 

• Situaties steekkaarten 

• Informatieblokjes 

• Info en hulp 



Theoriekaart 



Werken met de kaarten (recto) 



Werken met de kaarten (verso) 



Handleiding voor sportclubs 

• 6 concrete beleidsinitiatieven 

1. Wegwijzer 

2. Panathlonverklaring + gedragscode 

3. Vlaggensysteem 

4. Aanspreekpersoon Integriteit (API) 

5. Reactieplan 

6. Actieplan op maat 



www.sportmetgrenzen.be 

• Informatie bij de 3 instrumenten 

• Raamwerk + Handleiding: digitaal beschikbaar 

• Vlaggensysteem + Handleiding: gratis bestellen! 

• Deurhangers: gratis bestellen!  

• Vorming: 

– Via VTS+: 6, 15 en 18 november (18e in Willebroek) 

– Via Dynamo project: 20 oktober in Schoten 

 

 

 

http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/Bijscholingen/Pages/AllenieuweitemsVTSPlus.aspx
http://www.dynamoproject.be/bijscholingen


Overige 
ICES projecten 



Brochure rond ethisch management 



Project: homofobie in het voetbal 
www.maakergeenspelvan.be  

 Meer info  

http://www.maakergeenspelvan.be/
http://www.ethicsandsport.com/nl/x/539/holebis-in-het-voetbal
http://www.ethicsandsport.com/nl/x/539/holebis-in-het-voetbal
http://www.ethicsandsport.com/nl/x/539/holebis-in-het-voetbal
http://www.ethicsandsport.com/nl/x/539/holebis-in-het-voetbal


Europees project: Safeguarding Youth Sport 
www.safeguardingyouthsport.eu  

 Meer info  

http://www.safeguardingyouthsport.eu/
http://www.ethicsandsport.com/nl/x/551/safeguarding-youth-sport
http://www.ethicsandsport.com/nl/x/551/safeguarding-youth-sport
http://www.ethicsandsport.com/nl/x/551/safeguarding-youth-sport
http://www.ethicsandsport.com/nl/x/551/safeguarding-youth-sport


Project: No rights, no glory! 

 Meer info  

http://www.ethicsandsport.com/nl/x/537
http://www.ethicsandsport.com/nl/x/537
http://www.ethicsandsport.com/nl/x/537
http://www.ethicsandsport.com/nl/x/537


Vragen?  
 

Dank voor de aandacht! 
 

 
Internationaal Centrum Ethiek in de Sport 

www.ethicsandsport.com 

inf@ethicsandsport.com 

 


