Ethische adviesraad
Inleiding
Dit onafhankelijk adviesorgaan werd samengesteld uit uiteenlopende actoren binnen het Vlaamse
sportlandschap. De personen in kwestie hebben een duidelijke link met hun ervaring en/of
bekommernis rond ethisch verantwoord sporten en er wordt daarnaast ook duidelijk over gewaakt
dat zijn geen conflicterende belangen hebben.

Takenpakket
Het takenpakket van de Ethische Adviesraad berust op drie pijlers.
Ten eerste ziet zij het als een belangrijke taak om te gaan informeren/sensibiliseren. Heel wat sporters
zijn nog te weinig op de hoogte van ethische gevoeligheden en risico’s binnen het sportgebeuren.
Door het opzetten van informatiecampagnes of acties die een sensibiliserend effect beogen, probeert
de Adviesraad hieraan tegemoet te komen. Daarnaast wordt er ook getracht om binnen de
Adviesraad zelf ook te gaan informeren, door het bundelen van de expertise van leden en experten.
Een tweede takenpakket bestaat uit het proactief beperken/vermijden van onethisch gedrag binnen
de aangesloten sportclubs. Hiervoor worden protocollen uitgewerkt die het mogelijk maken om snel
en adequaat te reageren in moeilijke omstandigheden of bij twijfel. Door de consequente en
transparante aanpak en door de beschikbaarheid van de opgestelde protocollen hoopt de Adviesraad
om ongewenst gedrag tegen te gaan. De achterliggende filosofie en de acties zijn terug te voren naar
het voorzorgsprincipe. Dit is een bewust keuze aangezien er vaak met kwetsbare groepen (bv.
kinderen) aan de slag gegaan wordt en hun bescherming prioritair is.
Daarnaast worden er ook gelijkaardige protocollen uitgewerkt voor de derde functie van de
Adviesraad, met name remediëren. De Adviesraad probeert doelgericht en gepast te reageren bij
klachten of problemen over onethisch gedrag binnen de sportclubs. Deze taak staat echter niet meer
op de voorgrond dan de andere opdrachten, zodat de Adviesraad steeds een bredere functie blijft
uitoefenen dan het reageren NA een voorval.
De Adviesraad voert dus enerzijds voorbereidend beleidswerk uit, als adviserend orgaan en als
initiatiefnemer van projecten om ethiek binnen de sport onder de aandacht te brengen. Daarnaast
neemt zij de belangrijke taak op zich om te gaan tussenkomen bij geschillen en conflicten omtrent
onethisch gedrag of twijfels hieromtrent. Ze beschikt hiervoor over de ad hoc samenkomsten met de
leden, maar ook over een digitaal overlegplatform waar informatie kan verzameld worden en
discussie tussen de leden mogelijk is. Dit zorgt ervoor dat de leden ondanks hun vaak drukke agenda,
toch kort op de bal kunnen spelen en onmiddellijk kunnen reageren als er zich een voorval aandient.
De Adviesraad wil in de toekomst haar drie kerntaken nog meer uitbreiden en bekrachtigen. De
aanpak en visie worden hierbij steeds getoetst aan of gebaseerd op toonaangevend wetenschappelijk
onderzoek en gebeurt in overleg met de beleidsmakers en federatie-API’s van de betrokken
federaties.
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