LUIK III
Punt 7.B.

Ethisch Verantwoord Sporten

Met het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening
(MEVS), gewijzigd bij het decreet van 21 december 2008, werd vanaf 1 januari 2009 in de
Vlaamse Gemeenschap een algemeen kader voor de ethisch verantwoorde sportbeoefening
gecreëerd. Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2008 houdende uitvoering van
het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening,
gewijzigd bij besluit van 19 december 2008, voorziet in een stappenplan voor de invoering
van de principes uit het decreet.
De Vlaamse Regering heeft op 21 mei 2010 het besluit goedgekeurd waarin thema’s en
richtsnoeren voor ethisch verantwoord sporten worden uitgevaardigd.
Belangrijk is dat de initiatieven en acties op het niveau van de sporter en de sportclub
zichtbaar worden. Vanaf 1 januari 2011 dient zich dit in de praktijk te vertalen naar acties en
initiatieven op het terrein. Tegen 1 april 2012 en 1 april 2013 moet er gerapporteerd worden
over de geleverde inspanningen en de bereikte resultaten.
Aangezien de richtsnoeren erg ruim werden geformuleerd, en bijgevolg veelomvattend zijn,
mag de sportfederatie ervoor kiezen om een richtsnoer slechts gedeeltelijk uit te werken. Dit
dient dan wel vermeld te worden in de plannings- en rapportagedocumenten (bij IV.A.1. en
IV.A.2. Doelstelling). Hetgeen uiteindelijk beschreven werd als doelstelling binnen het
richtsnoer, dient wel volledig te worden uitgewerkt.
Het beleidsplan ethisch verantwoord sporten dient in dit afzonderlijke onderdeel van het
vierjaarlijkse beleidsplan te worden opgenomen en moet worden bezorgd aan het team
Medisch Verantwoord Sporten van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In het
document moet de sportfederatie dus aangeven welke initiatieven ze in deze beleidsperiode
(dus 2011 en 2012) plant.
Tegen 1 april 2012 en 1 april 2013 moet er gerapporteerd worden over de geleverde
inspanningen en de bereikte resultaten. De rapporteringsdocumenten hiervoor worden u
bezorgd tegen januari 2011. De rapportage inzake ethisch verantwoord sporten moet
rechtstreeks opgestuurd worden aan:
Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Team Medisch Verantwoord Sporten
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
Of per e-mail naar: ethischsporten@vlaanderen.be.
Ondersteuning
Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Team Medisch Verantwoord Sporten
Jord Vandenhoudt
Arenbergstraat 9 – 1000 Brussel
http://www.gezondsporten.be
ethischsporten@vlaanderen.be
Tel: 02 553 69 86
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Het team Medisch Verantwoord Sporten van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
is bevoegd en verantwoordelijk voor de uitwerking en opvolging van de regelgeving. Voor de
praktische uitwerking en ondersteuning kan het team rekenen op de steun van de Vlaamse
Sportfederatie vzw (VSF) en het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport vzw (ICES).
Met vragen over de praktische uitwerking van ethiek in de sport, kunt u contact opnemen met
deze partners.
Vlaamse Sportfederatie vzw (VSF)
Sophie Cools
Zuiderlaan 13 – 9000 Gent
http://www.vlaamsesportfederatie.be
sophie@vlaamsesportfederatie.be
Tel: 09 243 12 90
Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport vzw (ICES)
Prof. Dr. Marc Maes
Waterkluiskaai 17 – 9040 Sint-Amandsberg
http://www.ethicsandsport.com
info@ethicsandsport.com
Tel: 09 218 91 27

I.

Aanspreekpunt federatie

Verantwoordelijke EVS: Carlos De Walsche
Functie: Ondervoorzitter
II.

Situatieschets en visie over ethisch verantwoord sporten

A. Beschrijving van de beginsituatie omtrent ethiek in onze federatie. Dit is een nulmeting
over de situatie en de positie van ethisch verantwoord sporten in onze federatie.
De rechten van het kind in de sport: niet van toepassing (onze federatie richt zich enkel tot
volwassenen +18 j)
Inclusie: de politie is traditioneel een mannenwereld. De politiekorpsen tellen meer
politiemannen dan politievrouwen. De indiensttreding van politievrouwen dateert van de jaren
‘80. Recent zijn er voor het eerst meer vrouwelijke dan mannelijke rekruten in de
politiescholen. Toch zal het nog zeer lang duren vooraleer de historische achterstand is
omgebogen en de politie een betere weerspiegeling vormt van de maatschappij. Sinds de
hervorming in 2001 is het burgerpersoneel bij de politie sterk toegenomen. In de politiesport
stellen wij nog een vergelijkbare achterstand vast van deelname van bijzondere groepen zoals
vrouwen en burgerpersoneel.
Respect voor diversiteit: de politie is traditioneel een mannenwereld. De politiekorpsen
tellen meer politiemannen dan politievrouwen. De indiensttreding van politievrouwen dateert
van de jaren ‘80. Recent zijn er voor het eerst meer vrouwelijke dan mannelijke rekruten in de
politiescholen. Toch zal het nog zeer lang duren vooraleer de historische achterstand is
omgebogen en de politie een betere weerspiegeling vormt van de maatschappij. Sinds de
hervorming in 2001 is het burgerpersoneel bij de politie sterk toegenomen. In de politiesport
stellen wij nog een vergelijkbare achterstand vast van deelname van vrouwen en
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burgerpersoneel. Wij moeten ervoor zorgen dat alle actoren en belanghebbenden bij de
sportclubs respectvol omgaan met de rijkdom aan diversiteit.
De politie heeft een voorbeeldfunctie in de samenleving. Wij moeten inspanningen leveren
om alle vormen van discriminatie en racisme in de sport te voorkomen en uit de sport te
bannen.
Fairplaybeginsel: de politie heeft een voorbeeldfunctie in de samenleving. Dit geldt ook voor
de sportiviteit en de naleving van de spelregels door de atleten, de trainers en de
bestuursleden. Wij plaatsen naast het competitieve kader, het recreatieve, vormende en het
bredere karakter van de politiesport op een positieve manier in de kijker (bvb organisatie van
een jaarlijkse massasportdag voor de politiescholen).
Fysieke en psychische integriteit van het individu: de politie is verantwoordelijk voor de
fysieke en psychische integriteit van haar medewerkers. De zorg voor de gezondheid en het
welzijn van de atleten is een gedeelde verantwoordelijkheid van trainers, begeleiders en
bestuursleden. Zij gaat verder dan louter de strijd tegen dopinggebruik.
Solidariteit: Sinds de hervorming bestaat uit de politie uit een federale component en lokale
politiekorpsen. De goede samenwerking tussen beide componenten is gebaat door een
samenhorigheidsgevoel. Binnen de korpsen is teambuilding noodzakelijk om de integratie te
bevorderen. De politiesport is een instrument om de samenhorigheid te versterken.
B. Hoe kijk je als sportfederatie naar de zonet beschreven beginsituatie?
De federatie wil de politiesport gebruiken als hefboom om de beginsituatie in het
politielandschap te verbeteren.
De federatie selecteert voor de olympiade 2009-2012 het thema inclusie en hanteren twee
richtsnoeren om bepaalde aspecten binnen dit ethische thema concreet uit te werken.
De federatie wil haar leden, trainers en bestuursleden het belang van fair play bijbrengen en
haar leden, trainers en bestuursleden tonen hoe men fair play omzet in de praktijk
De federatie wil de fysieke en psychische integriteit van atleten beschermen en optreden
wanneer deze bedreigd wordt.
De federatie wil dat haar trainers en bestuurleden bewust omgaan met de gezondheid van de
leden.
De federatie wil burn-out van haar leden voorkomen.
De federatie wil bijdragen tot de verbetering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid
van haar leden.
De federatie wil de solidariteit in de sportclub en tussen de sportclubs verbeteren.
De federatie wil bijdragen tot de bevordering van het samenhorigheidsgevoel in de club en
tussen de clubs
De federatie wil de integratie van lokale en federale politiemensen en de integratie van
burgerpersoneel bevorderen.
De federatie wil bijdragen om teambuilding te bevorderen.
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III. Keuze thema en richtsnoeren
Thema : Inclusie
Richtsnoer 1: de sportclubs sensibiliseren en begeleiden zodat de bestaande drempels bij de
sportclubs weggewerkt worden.
Richtsnoer 2: ervoor zorgen dat personen uit bijzondere groepen (politievrouwen en
burgerpersoneel) deelnemen aan de sport en zich aansluiten bij een sportclub.
IV. Uitwerking
IV.A. Thema : Inclusie
IV.A.1. Richtsnoer 1: de sportclubs sensibiliseren en begeleiden zodat de bestaande
drempels bij de sportclubs weggewerkt worden.
Doelstelling. Gezien een richtsnoer veelomvattend is, is het belangrijk dat de federatie (na
keuze van het richtsnoer) aangeeft welke concrete doelstelling het voor zichzelf stelt binnen
het brede richtsnoer:
Welke acties zal de federatie ondernemen om dit richtsnoer uit te werken? Welke
deelacties onderneemt de federatie om de initiatieven tot op niveau van de sportclubs en
hun leden te brengen? Geef per actie een concreet stappenplan met concrete deelacties
en timing per deelactie. Geef per actie een te verwachten resultaat.
Actie 1: bijdragen tot het respect van leden en bestuursleden van
sportclubs voor elkaars diversiteit (in het bijzonder voor
politievrouwen en burgerpersoneel)
Stappenplan: concrete deelacties
Sensibilisering via website
Sensbilisering via tijdschrift Infosport
Sensibilisering van de sportclubs via algemene vergadering

Timing
2012
2012
2011-2012

Actie 1: te verwachten resultaat: toename van respect voor elkaars diversiteit
Op welke manier zal de federatie communicatie voeren naar de sportclubs en leden?
Doelgroep
Alle politiemensen
Alle politiemensen
Sportclubs

Communicatiekanaal
Website
Tijdschrift Infosport
Algemene vergadering

Timing
2012
2012
2011-2012

Met welke partners/organisaties zult u of denkt u te kunnen samenwerken om dit
richtsnoer uit te werken en in acties om te zetten?
 Dienst Diversiteit van de federale politie;
 Andere sportfederaties (goede praktijken).

IV.A.2. Richtsnoer 2: ervoor zorgen dat personen uit bijzondere groepen deelnemen aan de
sport en zich aansluiten bij een sportclub.
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Doelstelling. Wij willen dat meer politievrouwen en burgerpersoneel zich aansluiten bij een
sportclub en deelnemen aan ploegsporten en politiekampioenschappen.
Welke acties zal de federatie ondernemen om dit richtsnoer uit te werken? Welke
deelacties onderneemt de federatie om de initiatieven tot op niveau van de sportclubs en
hun leden te brengen? Geef per actie een concreet stappenplan met concrete deelacties
en timing per deelactie. Geef per actie een te verwachten resultaat.
Actie 1: de bestaande drempels om aan te sluiten bij een
sportclub wegwerken
Stappenplan: concrete deelacties
Aanbod bekendmaken via website
Aanbob bekendmaken via tijdschrift Infosport
Sportclubs sensibiliseren via algemene vergadering

Timing
2011-2012
2011-2012
2011-2012

Actie 1: te verwachten resultaat: stijging van het aantal
burgerpersoneelsleden die lid worden van onze sportclubs.
Actie 2: de bestaande drempels voor deelname aan
politiekampioenschappen wegwerken
Stappenplan: concrete deelacties
Organisatoren sensibiliseren en stimuleren via sportcommissie
Aanbod bekendmaken via website
Aanbod bekendmaken via Infosport

Timing
2011-2012
2011-2012
2011-2012

Actie 2: te verwachten resultaat: stijging van het aantal
burgerpersoneelsleden die deelnemen aan politiekampioenschappen.
Actie 3: de ploegsporten voor politievrouwen en
burgerpersoneel bevorderen
Stappenplan: concrete deelacties
Aanbod verbreden door oprichting van vrouwenploegen
Aanbod bekendmaken via website
Aanbod bekendmaken via Infosport
Deelname vrouwenploegen aan EK voorbereiden

politievrouwen en

politievrouwen en

Timing
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012

Actie 3: te verwachten resultaat: stijging van het aantal politievrouwen en
burgerpersoneelsleden die deelnemen aan ploegsporten.
Op welke manier zal de federatie communicatie voeren naar de sportclubs en leden?
Doelgroep
Alle politiemensen
Alle politiemensen
Sportclubs

Communicatiekanaal
Website
Tijdschrift Infosport
Algemene vergadering

Timing
2011-2012
2011-2012
2011-2012

Met welke partners/organisaties zult u of denkt u te kunnen samenwerken om dit
richtsnoer uit te werken en in acties om te zetten?
 Dienst Diversiteit van de federale politie;
 Andere sportfederaties (goede praktijken).
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