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Sportief en verantwoord besturen

Cees van Broekhoven en Marijke Fleuren

12 februari 2011

Inleiding

11 sportbonden… 
•… werken gezamenlijk en gestructureerd…

•… aan verankeren van Sportiviteit en Respect (S&R)…

•… in programma ‘Samen voor Sportiviteit en Respect ‘ (SSR) en 
deelprogramma ‘Sportbestuurders in beweging voor sportiviteit 
en respect’…

•… hebben samen een cursusprogramma laten ontwikkelen dat 
sportbestuurder   handvatten biedt om sportiviteit en respect te 
verankeren in hun beleid
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Definitie: sportiviteit en respect is...

• Samen tot de beste prestaties komen
• Je eigen verantwoordelijkheid 'durven' nemen
• Spel spelen volgens de regels, normen, waarden, etiquette
• Je inleven in anderen
• Een veilige omgeving bieden
• Waardering tonen aan alle betrokkenen
• Eerlijk en normaal doen

Sportiviteit & Respect heeft betrekking 
op zaken in het veld…

Uitkomsten traject Regiegroep In het veld
Samen tot de beste prestaties komen

Je eigen verantwoordelijkheid ‘durven’ 
nemen

Spel spelen volgens de regels, normen, 
waarden, etiquette

Je inleven in anderen

Een veilige omgeving bieden

Waardering tonen aan alle betrokkenen

Eerlijk en normaal doen

Aanwijzingen van de coach opvolgen

Teamgenoten aanspreken op 
onsportief gedrag

De tegenstander een hand geven 
voor en na de wedstrijd

Een teamgenoot of tegenstander 
helpen bij een blessure
Correcties van de scheidsrechter 
opvolgen
Anderen complimenten geven voor 
hun spel

Overtredingen toegeven en 
consequenties accepteren
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Het speelveld van Samen voor Sportiviteit en Respect
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Clubbestuurders

Districtsbestuurders

Bondsbestuurders

De belangrijkste rollen van sportbestuurders

Voorbeeldrol: 

persoonlijk het goede 
voorbeeld geven

Beleids- en procesrol:   

S&R als intrinsiek onderdeel 
van het beleid

Weerbaarheidsrol: 

problemen zorgvuldig en 
consistent aanpakken

Communicatierol: 

betrokkenen informeren over 
belang van S&R 
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Sporten leren van elkaar – wat werkt?

Kwaliteit van de bestuurder

• Veel overleggen met 
medebestuurders

• Aandacht op vaste momenten 

• Bespreken op vaste momenten

Spelregels die sportiviteit 
bevorderen

• Beroep doen op eigen 
verantwoordelijkheid

• Minder nadruk op negatief 
emotionele momenten

Culturele inbedding

• Formaliseren positieve / 
sportieve contactmomenten in 
rituelen. 

• Verjonging

• Sociale activiteiten

Krachtig straffen

• Tuchtrecht moet in orde zijn

• Formeel (stevige norm)

• Informeel (weerbaarheid)

Kenmerken Sportiviteit en Respect vragen om integrale 
benadering

Twee kenmerkende elementen Sportiviteit en Respect: 

1. Sportiviteit & Respect is verweven in alle activiteiten en ‘doen en 

laten’ van een vereniging

2. Sportiviteit & Respect begint en eindigt bij de bestuurder

Integrale benadering en aanpak noodzakelijk
• Er is geen stadaard oplossing
• Iedere vereniging maakt haar eigen (voor haar passende) 

vertaalslag
• De bestuurder moet zijn rol pakken 
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Rol als bestuurder – Voorbeeldsituatie

Bepaal voor deze case:
a) Hoe gaat u om met deze situatie, wat doet u als bestuurder?
b) Hoe zou u het binnen de vereniging kunnen organiseren om deze 

situatie te voorkomen?

2. U bent voorzitter van De Rode Korf. Afgelopen week vond bij De Vergulde 
Korf een belangrijke uitwedstrijd van een van uw jeugdteams plaats, waar 
u zelf niet bij aanwezig was. Uw team moest winnen om kampioen te 
worden, maar verloor nipt. Door de meeste spelers en de begeleiders 
werd de oorzaak bij de scheidsrechter van De Vergulde Korf gelegd.
Na een aantal dagen wordt u gebeld door de voorzitter van De Vergulde 
Korf. Deze wijst u op het verslag van de wedstrijd dat op de site van uw 
vereniging staat. Deze is geschreven in de vorm van een cynische brief 
aan de voorzitter van De Vergulde Korf, waarin deze manipulatie wordt 
verweten door de (eigen) scheidsrechter bewust zeer partijdig te laten 
fluiten. Hij vraagt wat u ervan vindt en of en zo ja welke maatregelen u 
gaat treffen.

Kapstok voor het integraal en consistent besturen van een 
vereniging

Verenigingsdoel
stellingen 2010-

2015

Keuze m.b.t. 
topsport versus 

breedtesport

Rol en 
taakverdeling 

in/tussen bestuur 
en commissies

Wijze van 
aanspreken, 

straffen en belonen

Voorbeeldgedrag 
bestuurder

Overlegstructuur 
vereniging

Kernwaarden 

Hoe gaan wij 
met elkaar om?
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Tien acties voor sportiviteit & respect - ijshockey

Sessie met bondsbestuurders van 
diverse sporten1

Bondsbestuurders van verschillende sporten bepalen samen wat 

sportiviteit & respect inhoudt voor hun sporten en welke rol zij zelf kunnen 

spelen om dit te bevorderen

Verenigingsbestuurders actief aan 
de slag met sportiviteit & respect2

Bestuurders van verenigingen bepalen/ervaren wat sportiviteit & respect 

inhoudt wat hun eigen rol is en wat zij zelf gaan doen om sportiviteit & 

respect te bevorderen. 

Jaarlijkse bijeenkomst voor 
technisch kader, aanvoerders en 
arbiters van de Eredivisie 
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Verplichte bijeenkomst voor coaches/trainers, aanvoerders en 

scheidsrechters om al deze partijen bewust te maken van hun bijdrage aan 

een sportiever klimaat in het ijshockey.

Update van de huidige PR-
campagne voor sportiviteit & respect4

Het actualiseren van de huidige communicatiecampagne om het 

bewustzijn rondom S&R verder te vergroten binnen het ijshockey.

S&R integreren in opleidingen voor 
technisch kader en arbitrage5

Sportiviteit & respect opnemen in de opleidingen voor het technisch kader 

enerzijds en scheidsrechters anderzijds op alle niveaus

Jeugd U14 blijven opleiden over spel-
en gedragsregels6

Op een effectieve manier en met een verplicht karakter blijven vergroten 

van de kennis van spel- en gedragsregels bij de jeugdspelers onder 14

Vergroten van het inzicht in onsportief 
gedrag7

Door meer inzicht te krijgen in de typen onsportieve gedragingen en door 

wie deze worden begaan, kan gericht actie worden ondernomen om 

ongewenst gedrag aan te pakken. 

Aanpassing van het tuchtreglement8
Het tuchtsysteem juridisch verbeteren door een beroepsmogelijkheid in te 

voeren bij standaardstraffen.

Strengere standaardstraffen invoeren9
Het aantal zwaardere fysieke en verbale overtredingen reduceren op alle 

niveaus.

Lik-op-stuk beleid invoeren10
Overtreders van de gedragscode sneller aanspreken en wangedrag 

bestraffen met een goede juridische basis en het melden van 

overtredingen stimuleren


