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De Vlaamse sportfederaties maken een vuist tegen grensoverschrijdend gedrag.
De Vlaamse Sportfederatie (VSF) las in De Morgen “Sportfederaties grijpen niet in na getuigenissen
seksueel grensoverschrijdend gedrag”. Een uitspraak die niet klopt. Ze is kort door de bocht en
zonder kennis van de sector.
Door de getuigenissen werd de sportsector in mei geconfronteerd met haar eigen werkpunten op
vlak van (seksuele) integriteit. De Vlaamse Sportfederatie: “Ja, er werd in het verleden bij sommige
federaties te weinig aandacht besteed aan dit maatschappelijk probleem. Maar wie stelt dat er sinds
de getuigenissen niets gebeurd is, slaat de bal volledig mis. Er zijn themadagen en infosessies
geweest, de overheid voert met elke federatie een gesprek rond dit thema, de ondersteuning wordt
uitgebreid, en federaties zijn intern aan de slag.”
Geen snel “afvinken”, maar een cultuuromslag
De Vlaamse Sportfederatie stelt vast dat er effectief een urgentie gevoeld wordt door de
sportfederaties. VSF: “Integriteit is een complex gegeven. Zonder juridische expertise, persoonlijke
competenties op diverse vlakken en tijd en kun je dit maatschappelijk probleem niet grondig
aanpakken. Dit gaat om gedragsverandering. En om het bouwen aan een cultuur bij sportclubs en
andere sportorganisaties. En dat doe je niet door 1 geïsoleerd initiatief. Wie als oplossing
vooruitschuift dat er 1 algemeen meldpunt moet komen, of dat er een gedragscode moet komen,
ziet het groter plaatje en de complexiteit van het probleem niet. Voor ons gaat de kwestie veel
dieper dan dat. De vraag die federaties zich op dit moment stellen is: hoe zorg ik dat er effectief iets
verandert? We moeten deze kwestie grondig aanpakken. Dat is een werk van lange adem en vergt
een doordachte aanpak.”
VSF pleit voor een kordate, grondige en gezamenlijke aanpak
De sportsector vraagt al langer om een uitbreiding van ondersteuning en die komt er nu ook.
Momenteel worden juridische ondersteuningsmiddelen voor de sector op poten gezet en vanaf 1
januari komt er een uitbreiding van de organisatie die sportorganisaties ondersteunt rond ethiek en
integriteit.
“In februari vertelden wij in het Vlaams Parlement dat er heel wat tools voorhanden zijn, maar dat
het immens moeilijk is die tot op het veld, bij de clubs, te krijgen. Door de nieuwe gratuite uitspraken
creëert men enerzijds dat federaties vanuit een schrikreactie zaken gaan doen, en anderzijds doet
men uitschijnen dat je met enkele snel in te voeren acties, effectief een verandering teweeg brengt.
En dat klopt helemaal niet. Wij willen het grondig doen, samen met experten en andere organisaties
binnen en buiten de sportsector. Want alleen op die manier zetten we effectief stappen vooruit.”
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