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Inspireer sportmanagers om 
ethische leiders te worden

2Doel SG3:



Agenda

I. De vier dimensies van goed bestuur

II. De drie dimensies van ethisch leiderschap

III. Reflectie op het individuele besluitvormingsproces (waarom 
handelen mensen in strijd met de gedragscode?

IV. Reflectie op het besluitvormingsproces van de groep (hoe kunnen 
we toekomstig gedrag in de werkomgeving veranderen?)
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Goed bestuur
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I. Vier dimensies van goed bestuur
5

• Wat betekent goed bestuur voor u?

• Waarom hebben we goed bestuur nodig?



I.  Vier dimensies van goed bestuur

• Principes van goed bestuur overgenomen uit de Nationale 
Sport Waarnemer (Geeraert, 2018): 
❑ Transparantie
❑ Democratie
❑ Verantwoordingsplicht
❑ Maatschappelijke verantwoordelijkheid

• Beter uitgerust om bedreigingen voor de sport aan te pakken: 
match-fixing, grensoverschrijdend gedrag, corruptie.
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1. Transparantie

7



I. Vier dimensies van goed bestuur
Transparantie

• Wat betekent transparantie voor u? 

• Definitie van transparantie: 

"Een situatie waarin zakelijke en financiële activiteiten op een open 
manier zonder geheimen worden uitgevoerd, zodat mensen erop 

kunnen vertrouwen dat ze eerlijk en oprecht zijn." 
(Meijer, A.; 2014)
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I. Vier dimensies van goed bestuur
Transparantie

• De organisatie publiceert haar statuten, huishoudelijk reglement, organigram, sportreglement en meerjarenplan.

• De organisatie publiceert de agenda en de notulen van de algemene vergadering. 

• De organisatie brengt verslag uit over de besluiten van haar raad van bestuur. 

• De organisatie publiceert informatie over haar bestuursleden. 

• De organisatie publiceert de contactgegevens van de raad van bestuur.

• De organisatie publiceert informatie over haar leden op haar website.

• De organisatie publiceert een jaarverslag, inclusief financieel verslag en verslagen van de interne comités.

• De organisatie publiceert statuten en verslagen over vergoedingen en bonussen voor bestuursleden.

• De organisatie rapporteert in het jaarverslag over de toepassing van deze code, rekening houdend met eventuele wijzigingen inzake goed 
bestuur.
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I. Vier dimensies van goed bestuur
Transparantie
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• Moeten er grenzen zijn aan transparantie (bezorgdheid over 
privacy)?

• Waarom moeten we transparant handelen buiten de wettelijke 
verplichting?



Quote van Sportclub

"Financiën zijn heel vaak moeilijk om over te praten. We gaan dat niet 
in de openbaarheid brengen. Er zullen daar te veel opmerkingen van 

leden komen, leden gaan zich ermee bemoeien en dat is een heel 
moeilijke."

11I. Vier dimensies van goed bestuur
Transparantie



I. Vier dimensies van goed bestuur 
Transparantie 

• Onethisch gedrag: het 
verdoezelen van de kosten van 
het evenement 

• Negatieve gevolgen: hevige 
reacties toen de cijfers uitlekten 
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I. Vier dimensies van goed bestuur 
Transparantie
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I. Vier dimensies van goed bestuur 
Transparantie

14



2. Democratie
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I. Vier dimensies van goed bestuur  
Democratie

• Wat betekent democratie voor u?  

• Definitie van democratie:  

"Regeringsvorm waarbij de mensen deelnemen aan de politieke 
processen en waarbij alle mensen bepaalde vrijheden van 

meningsuiting enz. hebben." 
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I. Vier dimensies van goed bestuur  
Democratie

• Bestuursleden worden democratisch en volgens strikte en transparante procedures (her)benoemd.

• De organisatie stelt een gestandaardiseerde introductieprocedure op voor nieuwe bestuursleden.

• De organisatie streeft naar een gedifferentieerde, evenwichtige en competente raad van bestuur. 

• De raad van bestuur richt een benoemingscomité op.

• De organisatie stelt een quorum vast in de statuten 

• De organisatie stelt in de statuten of het huishoudelijk reglement een quorum vast voor de raad 
van bestuur en de algemene vergadering. 

• Er is een vaste ambtstermijn en een gespreid rooster van aftreden voor de bestuurders.

• De algemene vergadering vertegenwoordigt de leden en komt ten minste eenmaal per jaar bijeen.
•  
• De raad van bestuur komt op regelmatige basis bijeen. 

• De organisatie wordt gekenmerkt door bestuurlijke eenheid.
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I. Vier dimensies van goed bestuur  
Democratie
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• Moeten er grenzen worden gesteld om de verantwoordelijkheid 
voor de resultaten te garanderen? 

• Waarom zouden we democratisch handelen buiten de 
wettelijke verplichting? 



Quote van sportclub

“Dan krijg je op een bepaald moment krijg je echt financiële nood, en 
dan is het wel iemand die dat kan helpen of redden, maar de intentie op 

lange termijn is iets gans anders.”

19I. Vier dimensies van goed bestuur  
Democratie



I. Vier dimensies van goed bestuur  
Democratie

• Onethisch gedrag: gebrekkig 
democratisch systeem, besmet met 
corruptie 

• Negatieve gevolgen: negatief publiek 
imago voor sponsors, spanningen 
met nationale sportbonden
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I. Vier dimensies van goed bestuur  
Democratie
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I. Vier dimensies van goed bestuur  
Democratie
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3. Verantwoordings-
plicht 
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I. Vier dimensies van goed bestuur 
Verantwoordingsplicht

• Wat betekent verantwoordingsplicht voor u? 

• Definitie van verantwoordingsplicht:  

"De staat van verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, of te 
verantwoorden."
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I. Vier dimensies van goed bestuur 
Verantwoordingsplicht

• De organisatie respecteert de relevante wetgeving.

• De raad van bestuur stelt een meerjarenbeleidsplan op.

• De raad van bestuur stelt procedures op met betrekking tot het vervroegd uittreden van bestuurders. 

• De organisatie bepaalt in de statuten de onverenigbaarheden met het lidmaatschap van de raad van 
bestuur. 

• De organisatie hanteert een duidelijke bestuursstructuur

• De organisatie past een duidelijke bestuursstructuur toe die rekening houdt met het beginsel van de 
scheiding der machten.

• De raad van bestuur houdt op passende wijze toezicht op het management. 
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I. Vier dimensies van goed bestuur 
Verantwoordingsplicht
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• Moeten er grenzen worden gesteld om de leden van de 
raad van bestuur aan te moedigen maatregelen te nemen 
zonder steeds te moeten vrezen voor ernstige juridische 
gevolgen? 

• Waarom zouden we meer verantwoording moeten 
afleggen dan de wettelijke verplichting? 



Quote van sportclub

27I. Vier dimensies van goed bestuur 
Verantwoordingsplicht

“Waar is de grens van verantwoordelijkheid? De training is 
gedaan, maar het kindje zit daar alleen, en dat gaat dan om 
kinderen van zes tot ja, tot welke leeftijd ook. Dus dat is voor 
mij al een grote bedreiging waar dat ik mij soms wel zorgen 

over maak.”



I. Vier dimensies van goed bestuur 
Verantwoordingsplicht

• Onethisch gedrag: langdurig 
dopinggebruik terwijl hij alle 
beschuldigingen ontkent 

• Negatieve gevolgen: totaal verlies 
van geloofwaardigheid
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I. Vier dimensies van goed bestuur 
Verantwoordingsplicht

Klikken om tekst toe te voegen
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I. Vier dimensies van goed bestuur 
Verantwoordingsplicht
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4. Maatschappelijke 
verantwoordelijkheid 
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I. Vier dimensies van goed bestuur 
Maatschappelijke verantwoordelijkheid

• Wat betekent maatschappelijke verantwoordelijkheid voor u?  

• Definitie van maatschappelijke verantwoordelijkheid:  

"De praktijk van het produceren van goederen en diensten op een 
manier die niet schadelijk is voor de samenleving of het milieu." 

32



I. Vier dimensies van goed bestuur 
Maatschappelijke verantwoordelijkheid
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• Moeten er grenzen zijn om het economisch voortbestaan 
van de organisatie te verzekeren? 

• Waarom moeten we maatschappelijk verantwoord 
handelen buiten de ethische verplichting? 



Quote van sportclub

34I. Vier dimensies van goed bestuur 
Maatschappelijke verantwoordelijkheid

“Onze club helaas, ik vond dat jammer, maar heeft de Uitpas 
niet willen invoeren omwille van wij hebben 1 kern die in de 

Bloemekenswijk zit dus allez die hebben al, die werken al een 
stuk samen, allez die werkten vroeger samen met vzw Jong 

maar die zijn opgegaan, maar dat is ook de kern waar we het 
meeste moeite hebben met goede trainers te vinden om 

groepen te begeleiden, dus wij waren bang dat daar nog extra 
instroom ging zijn waar dat de trainers eigenlijk al overbelast 

waren.”



I. Vier dimensies van goed bestuur 
Maatschappelijke verantwoordelijkheid

• Onethisch gedrag: corruptie in het 
aanbestedingsproces, onmenselijke 
weersomstandigheden voor atleten, 
niet-duurzame sportinfrastructuur, 
schokkende werkomstandigheden op de 
bouwplaatsen (...)  

• Negatieve gevolgen: negatief publiek 
imago voor sponsors, spanningen met 
nationale sportbonden
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I. Vier dimensies van goed bestuur 
Maatschappelijke verantwoordelijkheid
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I. Vier dimensies van goed bestuur 
Maatschappelijke verantwoordelijkheid
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I. Vier dimensies van goed bestuur

• Neemt u even de tijd om de vier dimensies van goed bestuur op 
te sommen 
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II. Drie dimensies van ethisch leiderschap 
39

•  Wat betekent Ethisch Leiderschap voor u?  

•  Drie Dimensies van  Etisch Leiderschap: 

"Een moreel persoon zijn, een morele manager, en een morele 
ondernemer."



II.  Drie dimensies van ethisch leiderschap 

• Drie dimensies van ethisch leiderscha: 
❑ Moreel person

❑ Morele manager

❑ Morele ondernemer
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II.  Drie dimensies van ethisch leiderschap 
41

Quote van sportclub

"Het correct zijn naar iedereen en iedereen met respect 
behandelen, dat vind ik wel belangrijk. Iedereen correct 

proberen te betalen en ook ja wat er denk ik al gezegd is, de 
klanten ook waar voor hun geld geven en op een eerlijke 

manier behandelen." 



II. Drie dimensies van ethisch leiderschap 
Een moreel persoon zijn

42

Wat het betekent om een moreel 
persoon te zijn in de 
sportomgeving:

✔ Eerlijk, betrouwbaar, 
empathisch en open zijn naar 
anderen



II. Drie dimensies van ethisch leiderschap 
Een manager zijn
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Wat het betekent om een 
manager van ethiek te zijn in de 
sportomgeving:

✔Moreel gedrag bij anderen 
aanmoedigen 



II. Drie dimensies van ethisch leiderschap 
Een ondernemer zijn
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at het betekent om een ethisch 
ondernemer in de 
sportomgeving te zijn: 

✔De status quo uitdagen en 
nieuwe ethische normen 
vaststellen
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II. Drie dimensies van ethisch leiderschap 
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•  Neem even de tijd om de drie dimensies van Ethisch Leiderschap op 
te sommen 
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De individuele 
besluitvorming



Uw Persoonlijke Spelscore
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III. The Individual Decision Making
49

De zes meest voorkomende misvattingen en redenen voor individueel 
onethisch gedrag (Kaptein, 2012):

• Iedereen doet het 
• Ik word oneerlijk behandeld 
• Emotioneel gespannen momenten 
• De glibberige helling die begint met onbeantwoorde kleine 

uitglijders
• Loyaliteit en inzet 
• Angst voor ernstige gevolgen



III. De individuele besluitvorming 
Iedereen doet het?

• Spelscenario: Voordat we ons kader voor de komende vier jaar 
opstellen, lijkt het ons slim om al onze documenten, ideeën, 
vergaderverslagen en financiële begroting online te publiceren 
om de transparantie voor het publiek te vergroten.

• Mogelijke beslissing: We moeten niets publiceren. Mensen zullen 
de informatie verkeerd interpreteren omdat ze niet het volledige 
plaatje kunnen zien. Het kost ook te veel tijd en energie.

• Rechtvaardiging: Elk ander bestuur verbergt of verdoezelt de 
werkelijke kosten van een mega-evenement.

50



51

Second out of 1B defrauds with Coronatests



III. De individuele besluitvorming 
Iedereen doet het?

De misvatting ontkrachten: 
Mensen hebben de neiging om de morele stabiliteit van buren, 
teamgenoten, collega's, enz. te onderschatten om zich beter te voelen 
over persoonlijke gebreken. Studies suggereren echter dat het werkelijke 
aantal zwarte schapen aanzienlijk lager ligt (Tappin & McKay, 2016). 

De volgende keer dat we in de verleiding komen om dit excuus te 
gebruiken, moeten we erover nadenken en proberen het te overwinnen.

52



III. De individuele besluitvorming 
Word je oneerlijk behandeld? 

• Spel scenario: Atleet: "Ik geef alles en ik ben hyper 
professioneel in mijn sport. Ik verwacht hetzelfde van de 
organisatie van de Jeugd Olympische Spelen. Ik voel me 
oneerlijk behandeld...“

• Mogelijke beslissing: Open communicatie met de atleten. 
Leg uit waar het geld voor gebruikt is in plaats van de 
accommodatie. 

• Rechtvaardiging: De taakgroep heeft de keuze gemaakt om 
geld te besparen op de accommodatie.
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III. De individuele besluitvorming 
Word je oneerlijk behandeld? 

De misvatting ontkrachten:  
Hoe meer onrechtvaardigheden ik waarneem, hoe meer ik de 
organisatie saboteer (Ambrose, Seabright, Schminke, 2002). Wij zien 
onszelf en andere leden van onze sociale groep echter op een 
positief bevooroordeelde manier (Mullen, Brown, & Smith,1992). 

 Denk na over de bron van 
je frustratie en pak het probleem bij de wortel aan in plaats van zelf 
onethisch te handelen. 
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III. De individuele besluitvorming 
Emotioneel gespannen momenten

• Spel scenario: Als je HR manager heb ik gemerkt dat de constante 
en late vergaderingen veel stress op het team leggen. Sommige 
mensen in de task force hebben het zichtbaar moeilijk met de grote 
vraag, terwijl anderen er duidelijk alles aan willen doen om dit de 
beste games ooit te maken. Hoe gaan we deze interne strijd 
oplossen?

• Mogelijke beslissing: We houden de inspanningen voorlopig vol tot 
de grootste problemen zijn opgelost.

• Rechtvaardiging: Als je in deze kritieke fase doorzet, zal het op lange 
termijn gemakkelijker worden, ook al zit het team aan zijn limiet.
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III. De individuele besluitvorming 
Emotioneel gespannen momenten

Omgaan met emotioneel gespannen momenten::  
We nemen aanzienlijk slechtere beslissingen wanneer we 
onmiddellijk en emotioneel reageren (Paxton et al., 2012).  

Laat je niet overspoelen door emoties in belangrijke strategische 
situaties. Neem een stap terug, raadpleeg iemand, denk erover na 
en neem een rustige en weloverwogen beslissing. 
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III. De individuele besluitvorming 
De glibberige helling
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• Spel scenario: Het is duidelijk dat het Australische team 
hun laatste tenniswedstrijd expres verloren heeft om in de 
kwartfinales tegen een 'makkelijkere' tegenstander te 
kunnen spelen. Dit is een foute strategie die alle andere 
teams treft die eerlijk willen spelen. Dit is zeer respectloos! 
Betekent fair-play dan niets voor jou?

• Mogelijke beslissing: Dit valt buiten onze jurisdictie. U zult 
uw klacht moeten voorleggen aan de Internationale Tennis 
Federatie.

• Rechtvaardiging: Zolang er geen duidelijke regel is 
overschreden, is er niets aan de hand.

.



III. De individuele besluitvorming 
De glibberige helling

De misvatting ontkrachten:  
Het is zeer waarschijnlijk dat onbeantwoorde fouten in de 
toekomst zullen escaleren tot grotere problemen (Ariely, 
2012). In combinatie met de aanname dat iedereen 
onethisch handelt, kan het zelfs erger worden. 

Toon kracht en een nultolerantiebeleid ten aanzien van 
onethisch gedrag. Geef al vroeg het goede voorbeeld. Begin 
met het aanpakken van de kleine ondeugden die 
je geneigd bent te begaan. 
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III. De individuele besluitvorming 
Loyaliteit en inzet

59

• Spel scenario: De pers heeft er lucht van gekregen dat u uw 
budget al met 1 miljoen euro heeft overschreden. Dit ziet er 
echt slecht uit. Als minister van Sport heb ik geen andere 
keuze dan u te bevelen te bezuinigen. 

• Mogelijke beslissing: We gaan 1 miljoen euro besparen op 
de slaapaccommodatie voor atleten en officials.

• Rechtvaardiging: De CFO wil ervoor zorgen dat zijn vriend, 
de minister van financiën, niet in de problemen komt. 



III. De individuele besluitvorming 
Loyaliteit en inzet

Aanpakken van de vermeende verplichting:  
Loyaliteit wint het vaak van eerlijkheid (Dyck et al., 2010; Waytz et al., 
2013). Als er niets illegaals, onrechtvaardigs of onethisch is gedaan, is er 
geen reden om ergens bang voor te zijn. Maar als er wel sprake was van 
een ernstig vergrijp en je meldt dat niet, dan ben je ook aansprakelijk. 

Confronteer de persoon met jouw zorgen en geef hem/haar de kans om 
duidelijkheid te verschaffen. Wees je ervan bewust dat je deel 
uitmaaktvan het probleem als je besluit niets te doen. 
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III. De individuele besluitvorming 
Angst voor ernstige gevolgen
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• Spel scenario: Wij van de CIA hebben goede redenen om aan te 
nemen dat er een terroristische aanslag zal plaatsvinden tijdens 
de openingsceremonie van de YOG. Wat gaat u doen?

• Mogelijke beslissing: De informatie is te vaag om zomaar alles a
f te gelasten. Onze algemene veiligheidsmaatregelen zijn voldoe
nde om deze potentiële bedreigingen het hoofd te bieden.

• Rechtvaardiging:  Al het werk kan voor niets zijn geweest door 
deze onwaarschijnlijke dreiging. Dat wilt je niet riskeren.



III. De individuele besluitvorming 
Angst voor ernstige gevolgen

De misvatting ontkrachten:  
Handel je om een waardevol doel te bereiken of uit protectionisme, 
angst en een defensieve houding? In het laatste geval is het 
waarschijnlijk dat je het eigenlijk belangrijke grotere doel vergeet.

Voorkom dat je in een vicieuze cirkel wordt meegesleurd. Iets 
verdoezelen leidt tot meer problemen op de lange duur. Mensen die 
hun fouten toegeven worden zelfs gezien als betere leiders (Tucker 
et al., 2006). 
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III. De individuele besluitvorming 
63

• Neem even de tijd om de meest voorkomende 
redenen/excuses voor individueel onethisch gedrag op te 
noemen
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Het besluitvormings-
proces van de groep



IV. Het besluitvormingsproces van de groep
65

Hoe kunnen we een manier vinden om betrouwbare, transparante 
en rechtvaardige beslissingen te nemen ondanks heterogene 
doelstellingen, belangen, ideeën en waarden?
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IV. Het besluitvormingsproces van de groep  
(Kilmann & Thomas. 1977)

66

Hoog

Hoog
BEZORGDHEID VOOR 

RESULTATEN 

Accommodatie 
(Verlies-Win) 

"De Vredestichter" 

Samenwerking 
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IV. Het besluitvormingsproces van de groep 
Vermijding 
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• Spel scenario: Hoe komt het dat er zo weinig vrouwen in uw raad 
zitten? Geeft u dan niets om gelijkheid van mannen en vrouwen? 
U zou gemakkelijk een aantal van uw mannen kunnen vervangen 
door even competente vrouwen! 

• Mogelijke beslissing: We zullen niet reageren. De storm waait 
wel over. We kunnen niet van richting veranderen voor elk klein 
detail en er zijn dringendere zaken te doen...  

• Conflictoplossende aanpak: Je terugtrekken uit de situatie, 
proberen neutraal te blijven, de reactie op conflicten uitstellen 



IV. Het besluitvormingsproces van de groep 
Accommodatie

68

• Spel scenario: Als je HR manager heb ik gemerkt dat de constante en late 
vergaderingen veel stress op het team leggen. Sommige mensen in de task 
force hebben het zichtbaar moeilijk met de grote vraag, terwijl anderen er 
duidelijk alles aan willen doen om dit de beste games ooit te maken. Hoe 
gaan we deze interne strijd oplossen? 

• Mogelijke beslissing: We gaan het aantal vergaderingen terugschroeven 
zodat onze mensen een betere balans kunnen vinden tussen werk en privé. 

• Conflictoplossende aanpak: Onderdrukken en gladstrijken van 
meningsverschillen, bang zijn voor conflicten, harmonie bewaren.



IV. Het besluitvormingsproces van de groep 
Competitie

69

• Spel scenario: De pers heeft er lucht van gekregen dat u uw budget al 
met 1 miljoen euro heeft overschreden. Dit ziet er echt slecht uit. Als 
minister van Sport heb ik geen andere keuze dan u te bevelen te 
bezuinigen.  

• Mogelijke beslissing: We gaan 0,5 miljoen euro besparen op het 
Learn & Share programma en 0,5 miljoen euro op de 
slaapaccommodatie voor atleten en officials. 

• Conflictoplossende aanpak: Gebaseerd op macht, agressief en niet 
coöperatief, geschikt voor korte termijn behoeften.



IV. Het besluitvormingsproces van de groep 
Compromis

70

• Spel scenario: Voordat we ons kader voor de komende vier jaar 
opstellen, lijkt het ons slim om al onze documenten, ideeën, 
vergaderverslagen en financiële begroting online te publiceren om de 
transparantie voor het publiek te vergroten. 

• Mogelijke beslissing: Alles kan worden gepubliceerd, behalve de 
financiële begroting, zodat niemand de kosten tegen ons kan 
gebruiken. 

• Conflictoplossende aanpak: Middenwegpositie, geven en nemen 
door beide partijen, niet confronteren met conflict.



IV. Het besluitvormingsproces van de groep 
Samenwerking

71

• Spel scenario: Als minister van Milieu maak ik me zorgen over de 
milieu-impact van de YOG. Alleen al de vluchten zijn goed voor 
100.000-ton koolstofuitstoot. Hoe kun je een nieuwe generatie inspireren 
als je geen rekening houdt met het effect op het klimaat?  

• Mogelijke beslissing: We starten een compensatiemechanisme: voor 
elke vijf ton koolstofuitstoot zullen we een boom planten. Dat kost 
200.000 euro.  

• Conflictoplossende aanpak: Assertief en coöperatief, objectief evalueren 
van verschillende standpunten, wat leidt tot creatieve en nieuwe ideeën.
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• Neem even de tijd om een lijst te maken van de conflictoplossende 
benaderingen die je net hebt geleerd. 
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✔ Goed bestuur omvat transparantie, democratie, verantwoordingsplicht en sociale verantwoordelijkheid 

✔ Ethisch Leiderschap vereist dat je een moreel persoon bent, een manager van moreel gedrag en een ondernemer 
voor sociale verandering 

✔ We hebben de neiging om individueel onethisch gedrag te rechtvaardigen met valse excuses: 

1. Iedereen doet het 

2. Ik word oneerlijk behandeld 

3. Emotioneel gespannen momenten 

4. De glibberige helling 

5. Loyaliteit en inzet 

6. Angst voor ernstige gevolgen 

✔ Zelfs de beste bedoelingen kunnen leiden tot conflicten op groepsniveau en moeten op een coöperatieve manier 
worden opgelost door te luisteren, ideeën te delen, begrip te hebben voor verschillende perspectieven en een 
duidelijk toepasbare gedragscode 
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