
Gedragscode in jouw sportclub 

09/06/2021
Vlaamse Zwemfederatie

Centrum Ethiek in de Sport



Centrum Ethiek in de Sport





Programma vanavond

§ Het nut van gedragscodes
§ Aan de slag in 5 stappen: Hoe gedragscodes 

opstellen?
§ Voor welke doelgroepen werk je gedragscodes uit?
§ Wat kan je opnemen in gedragscodes?
§ Implementatie van de gedragscodes



Waarom een gedragscode?

§ Wat? 
Een geschreven document ter concretisering van de visie van de sportorganisatie 
op ethisch gedrag binnen de organisatie. De code beschrijft expliciet de 
geldende gedragsnormen en -regels.
§ Doel?
Een leidraad te geven, te sturen, om volgens de morele principes en waarden 
van de club het gewenste ethisch gedrag te bekomen. Maar ook om sterk te 
staan als je moet sanctioneren.
§ Uitgangspunt?
Een ethisch klimaat binnen een club verbetert als normen en regels duidelijk zijn 
en door iedereen consequent gehanteerd worden.
Een gedragscode is het perfecte instrument om goede afspraken te maken en 
ze levend te houden. 



Waarom een gedragscode?



Waarom nu toch een gedragscode?



Waarom een gedragscode?



Wie heeft een gedragscode in de zwemclub?



Mythen en bezwaren

1. “Een code heeft geen invloed op het gedrag van een individu”
2. “Wetgeving regelt al voldoende”
3. “Verspilling van tijd en energie”
4. “Onze club heeft dit niet nodig”

* Gebaseerd op onderzoek drs. Els De Waegeneer - UGent



“Een code heeft geen invloed op het gedrag van een individu”

§ De richtlijnen maken duidelijk welk gedrag de club verwacht 
van haar leden en kan ondersteunen bij het maken van keuzes en 
beslissingen

§ Een gedragscode op zich werkt niet (altijd), maar kan een 
startpunt zijn om de waarden van de club te communiceren en 
tot leven te brengen

§ Gemeenschappelijke visie op papier, positief, preventief! à
communicatiemiddel

§ Werkt wel als het als leidraad wordt gebruikt bij sanctionering



“Wetgeving regelt al voldoende”

§ De wet geeft weinig hulp bij het oplossen van ethische conflicten 
en dilemma’s die dagdagelijks op en naast het sportveld 
voorkomen

§ De wet loopt vaak achter en kan niet elk detail in de snel 
veranderende (sport)wereld regelen



“Verspilling van tijd en energie”

§ Klachten, schandalen,... kosten veel meer tijd en energie: beter 
voorkomen dan genezen

§ Hulpmiddelen en ondersteuning voorhanden

à Code kan veel tijd en energie besparen in geval van ethische 
dilemma’s/problemen



“Onze club heeft dit niet nodig”

§ Een sportclub die niet met ethische dilemma’s/problemen 
geconfronteerd wordt, bestaat niet

§ Preventief / proactief instrument



Aan de slag in 5 stappen

Code: niet enkel opstellen, ook ‘doen leven’ in de club
5 stappen:

Implementeren

‘Doen leven’



Aan de slag in 5 stappen

Hoe hebben jullie de gedragscode opgesteld?
Wie heeft input gegeven?
Wat was de werkwijze?
Staat ook vermeld hoe jullie zullen reageren op inbreuken?
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Stap 1: overleggen

Bekijk samen:
§ Welke waarden je belangrijk vindt: sportiviteit, eerlijkheid, vriendschap, 

respect voor andere culturen, seksuele, fysieke en psychische integriteit…
§ Wat je wil bereiken met de ethische code: sfeer tijdens wedstrijden moet 

beter, propere infrastructuur, respect voor materiaal, goede afspraken 
kleedkamers 

§ Welke doelgroepen je wil aanspreken: jeugd, ouders, kantinegebruikers, 
trainers, bestuurders…

§ Welk gedrag je expliciet als (on)toelaatbaar wil vermelden
§ Hoe je de code relevant en up-to-date zal houden
§ Wat er gebeurt bij overtreding van de code



Stap 2: opstellen

§ Doe het samen: betrek trainers, bestuurders, supporters, atleten 
en ouders

§ Maak gebruik van bestaande goede voorbeelden: informeer bij 
je federatie! 

§ Voeg toe wat voor jouw club anders/specifiek is
§ Richt de code op verschillende doelgroepen: sporters, 

bestuurders, trainers, ouders, toeschouwers



Stap 3: informeren

Kenbaar maken aan de mensen in en rond de sportorganisatie: 
§ Op website
§ In clubblad
§ Via e-mail 
§ Op affiche 
§ Laten ondertekenen bij inschrijving 



Stap 4: sensibiliseren

§ Motiveer iedereen in de sportorganisatie om de inhoud en het 
gedachtegoed van de ethische code als belangrijk te beschouwen. 

§ Laat ieder het belang van de code inzien en creëer draagvlak. 

§ Tastbaar en ‘interactief’ te maken (bv: via een spel, via een doe-boekje 
het project voorstellen, spandoeken, stickers bij wedstrijden, mascotte,...)



Stap 5: Concretiseren 

§ Probeer de ethische waarden om te zetten in de dagdagelijkse praktijk! 

§ Geef het goede voorbeeld: Zowel door positief gedrag te vertonen als 
door negatief gedrag te vermijden. Als trainer, bestuurslid, vrijwilliger,…

§ Ga in gesprek: spreek mensen erop aan als ze de regels overtreden. Geef 
het juiste gevolg (zoals ook beschreven in de code) aan zwaardere 
inbreuken. 



Concrete voorbeelden

Informeren: Respect voor beslissingen van de scheidsrechter. 
Sensibiliseren: Via spel de spelregels onder de knie krijgen & door zelf op 
training in de rol van scheidsrechter te kruipen. 
Concretiseer: Toon als trainer voorbeeldgedrag, reageer als trainer indien 
de spelers de scheidsrechter niet met respect behandelen. 



Concrete voorbeelden

Informeren: Respect voor elkaars privacy, geen GSM’s in de kleedkamer. 
Sensibiliseren: Kinderen en jongeren bewustmaken van de gevaren van 
internet en cyberpesten (TOP hoger lager spel spelen). 
Concretiseer: Neem de GSM af als je er één ziet. 



Concrete voorbeelden

Informeren: Stimuleer je kind op een positieve manier, zet geen druk. 
Sensibiliseren: Een gesprek bij het begin van het seizoen met de ouders 
rond verwachtingen, prestaties… Een ouder-opvolgboekje invoeren. 
Concretiseer: Spreek ouders aan als je merkt dat ze teveel druk zetten, geef 
hen een juist beeld van de te verwachten prestaties. 
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Doelgroepen

Binnen je zwemclub bepaal je zelf rond welke 
doelgroepen je gedragscodes opmaakt.

Gedrags- en Ethische code Vlaamse Zwemfederatie!

Volgende doelgroepen:
§ Sporters
§ Coaches/trainers
§ Ouders
§ Bestuursleden



Programma vanavond

§ Het nut van gedragscodes
§ Aan de slag in 5 stappen: Hoe gedragscodes 

opstellen?
§ Voor welke doelgroepen werk je gedragscodes uit?
§ Wat kan je opnemen in je gedragscodes?
§ Implementatie van de gedragscodes



Inhoud gedragscodes

2 belangrijke bronnen:

§ Gedrags- en Ethische code Vlaamse Zwemfederatie
§ Voorbeelden gedragscodes voor bestuurders, trainers 

en sporters op de website van het Centrum Ethiek in 
de Sport: www.ethischsporten.be/sgg_toolkit

http://www.ethischsporten.be/sgg_toolkit


Gedrags- en ethische code Zwemfed

Algemeen preventief beleid binnen je zwemclub:

1. Uittreksel uit het strafregister model 2
2. Aanspreekpersoon Integriteit (API)
3. Het Sport met Grenzen Vlaggensysteem
4. www.nupraatikerover.be

http://www.nupraatikerover.be/


Gedragscode voor sporters
Praktische richtlijnen betreffende kledij en materiaal
§ Gepaste zwemoutfit
§ Sieraden
§ Gebruik GSM
…
Praktische richtlijnen betreffende het begin en het einde van de training
§ Tijdstip start training
§ Nooit trainen zonder trainer
…
Respect voor de eigen gezondheid en die van anderen
§ Persoonlijke hygiëne
§ Medicatie
§ Richtlijnen omtrent grensoverschrijdend gedrag in al zijn vormen
…

à zie gedrags- en ethische code Zwemfed



Gedragscode voor trainers

Verantwoordelijkheden van de trainer
§ Een gunstig en veilig leerklimaat scheppen
§ Een veilige omgeving scheppen
§ Orde en praktische regels handhaven

Regels voor de trainer zelf
§ Eigen voorkomen/gedrag
§ Afstand tov sporters

à zie gedrags- en ethische code Zwemfed



Gedragscode voor ouders

Praktische verantwoordelijkheden
§ Kledij en materiaal
§ Begin en einde training
§ Bij wedstrijden
§ Administratie

Respect
§ Respect naar hun kind toe
§ Respect naar de trainer toe
§ Respect naar juryleden toe

à zie gedrags- en ethische code Zwemfed



Gedragscode voor bestuursleden

Algemene gedragsregels:

§ Zorgen voor een gezonde veilige en ethische sportomgeving
§ De bestuurder kent en handelt naar de regels en de richtlijnen,

informeert de sporter en begeleiders erover
§ De bestuurder gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke

informatie.
§ De bestuurder is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook)

afhankelijkheid en misbruikt zijn positie niet.



Gedragscode voor bestuursleden

Specifieke gedragsregels omtrent de fysieke en seksuele integriteit van de sporter:

§ De bestuurder neemt (meldingen van) onbehoorlijk of grensoverschrijdend 
gedrag ernstig.

§ De bestuurder neemt niet deel aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, noch 
zal hij/zij anderen daartoe aanmoedigen.

§ De bestuurder zal onmiddellijk melding doen van een incident.
§ De bestuurder zal zich onthouden van elke vorm van seksueel of emotioneel 

machtsmisbruik of intimidatie tegenover de sporter.

à zie blauwdruk gedragscode bestuursleden op website Centrum Ethiek 
in de Sport: www.ethischsporten.be/sgg_toolkit

http://www.ethischsporten.be/sgg_toolkit
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Implementatie van de gedragscodes

§ Neem de integrale gedrags- en ethische code van de Zwemfed op in 
het intern reglement van je zwemclub!

§ Alle professionele  trainers dienen de gedrags- en ethische code te 
ondertekenen (akkoordverklaring)

§ Clubs worden aangeraden ook vrijwilligers en niet-professionele 
trainers de akkoordverklaring te laten ondertekenen



Implementatie van de gedragscodes

Implementatietips:

§ Eens de gedragscode is opgesteld, is het belangrijk dat iedereen in de 
club ze kent. Zet ze dus op je website, in een mail, op een poster, in de 
onthaalbrochure,...

§ Breng de gedragscodes voor ouders en sporters onder de aandacht op 
de infovergadering in het begin van het seizoen

§ Stuur de gedragscode mee wanneer nieuwe leden in de club 
inschrijven en laat hen bijv. aanvinken dat ze de gedragscode hebben 
gelezen en deze zullen respecteren



www.ethischsporten.be

Nog vragen?
info@ethischsporten.be

http://www.ethischsporten.be/


Wat vond je van deze sessie?


