Richtlijnen Toolkit
Iedereen, inclusief LHBT’s, moet kunnen voetballen in een
veilige en verwelkomende omgeving zonder discriminatie.
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je club een
dergelijke omgeving biedt. Er zijn verschillende positieve
stappen die je kan nemen om te laten zien dat je
supporters, team, club en organisatie iedereen verwelkomt:
Stap 1 – Onderteken de Heroes of Football belofte
samen met andere bestuursleden/clubmanagers. In
de eed staat dat jij je best doet om iedereen,
inclusief LHBT’s, in het voetbal te verwelkomen.

bijeenkomst binnen de club organiseren over de
acceptatie van LHBT’s in het voetbal. Raadpleeg het
infoblad ‘Mogelijkheden voor gesprekken en
discussies’ voor ideeën.

Stap 2 – Zorg dat jouw club duidelijke beleidsregels
en procedures over LHBT-discriminatie in het
voetbal heeft, en dat iedereen binnen en rond de
club (medewerkers, spelers en fans) deze kent.
Raadpleeg het infoblad ‘Voetbalwetten en
-reglementen’ voor meer informatie.

Stap 5 – Steun spelers of medewerkers die als LHBT
uit de kast komen door hun privacy te waarborgen.

Stap 3 – Reageer altijd wanneer iemand (inclusief
fans, ouders, spelers, trainers, bestuursleden,
managers en/of andere leden van de club)
ongepaste of discriminerende woorden gebruikt,
zoals ‘homo’, ‘flikker’, ‘mietje’, ‘pot’ of ‘travestiet’, of
beledigende gebaren maakt. Dergelijke woorden en
gebaren zijn onacceptabel in het voetbal en de
maatschappij, en moeten altijd aan de kaak worden
gesteld. Raadpleeg het infoblad ‘Voetbalwetten en
-reglementen’ voor meer informatie.
Stap 4 – Als bestuurslid/clubmanager is het
belangrijk om een goed rolmodel te zijn voor je
collega’s binnen de club. Raadpleeg het infoblad
‘Voorbeelden van rolmodellen in het voetbal per
land’ voor ideeën over hoe je een goed rolmodel
kan zijn. Door deel te nemen aan campagnes,
positieve berichten te delen via je sociale mediaaccount en als rolmodel te fungeren, kan je een
inspirerend voorbeeld zijn voor collega’s, spelers en
supporters. Je kan bijvoorbeeld een discussie-

Stap 6 – Speel de Heroes of Football-app samen
met anderen binnen de club en leer van elkaar hoe
je met verschillende situaties in het voetbal moet
omgaan.
Stap 7 – Bekijk de Heroes of Football video’s en/of
-documentaire binnen de club en gebruik deze om
een discussie op gang te brengen over LHBTacceptatie in het voetbal. Raadpleeg het infoblad
‘Mogelijkheden voor gesprekken en discussies’ voor
ideeën.
Stap 8 – Moedig je club aan om deel te nemen aan
lokale, nationale of internationale campagnes die
discriminatie van LHBT’s in het voetbal aan de kaak
stellen. Bekijk de Football v Homophobiacampagne, materiaal van de voetbalbond of zet je
eigen Heroes of Football-campagne op om
bewustwording over het onderwerp te vergroten.
Door sociale projecten en campagnes te
ondersteunen, draag je een krachtige boodschap uit
naar andere clubs, supporters en spelers dat LHBT’s
moeten worden verwelkomd binnen het voetbal.
Meer informatie vind je in de sectie met
campagnemateriaal en sjabloondocumenten.
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