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MVO 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft de laatste jaren zijn intrede gedaan in het 

bedrijfsleven. Bedrijven die aan MVO doen, houden binnen hun beleid rekening met de hele 
maatschappij waarin ze actief zijn. 

Ook VC Groot Dilbeek is op de ‘boot van MVO’ gestapt en streeft sinds enkele jaren binnen zijn 
werking naar economische, sociale, maatschappelijke en ecologische duurzaamheid. 

Definitie 

Er bestaan eigenlijk meerdere definities van MVO doch ze lopen allemaal sterk gelijk. 

Voor VC Groot Dilbeek is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een continu 

verbeteringsproces waarbij we als club op vrijwillige basis economische- milieu- 
maatschappelijke- en sociale overwegingen in onze voetbalactiviteiten integreren. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is voor ons de bijdrage die wij als voetbalclub 

leveren aan duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling staat voor ons gelijk aan een 

duurzaam beleid voor het vervullen van de behoeften van de huidige generatie voetballers zonder 
de behoeftevoorziening van de toekomstige generatie voetballers in gevaar te brengen. 

MVO bij VCGD 

Als voetbalclub willen we een positieve impact hebben op de maatschappij. We willen vanuit 

onze expertise en activiteiten oplossingen zoeken voor maatschappelijke tendensen, problemen en 

uitdagingen. Wij streven naar een duurzame ontwikkeling, gestoeld op drie pijlers: economie, milieu 
en maatschappij. 

MVO behoort tot de kern van onze club. Dit wil niet zeggen dat alle activiteiten van MVO behoren 

tot de 'core business' van onze club. MVO is voor VCGD dus veel meer dan maatschappelijke 

betrokkenheid of liefdadigheid, hoewel dit deel uitmaakt van onze sociaal- maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. Het gaat meer over het beleid en het handelen van de club in al haar facetten. 

VCGD doet dus ook aan MVO. In deze column geven we wat meer uitleg over het fenomeen MVO en 
staan we stil bij de initiatieven van VC Groot Dilbeek. 

Kenmerken van MVO bij VCGD 

1) MVO is een continu verbeteringsproces 

VCGD streeft naar het voortdurend procesmatig verbeteren van zijn operationele werking. 

2) MVO is een vrijwillig engagement van onze club 

Hiermee bedoelen we dat we niet alleen aan de wettelijke vereisten willen voldoen. Wij kiezen voor 

initiatieven en acties die verder gaan dan de reguliere wetgeving. Daarom heeft MVO bij ons dan 
ook een vrijwillig karakter.  

3) MVO streeft naar een meerwaarde in drie dimensies: de economische (profit), de sociaal-

maatschappelijke (people) en het milieu (planet) 

De drie dimensies worden ook wel de “triple P bottomline” genoemd. Hierbij moeten de resultaten 

van onze activiteiten (voetbal en niet-voetbal) op het vlak van Profit, People en Planet in acht 
worden genomen. Een woordje uitleg: 

 Profit: de economische dimensie van onze activiteiten. Wij organiseren verschillende events en 

zetten een commerciële afdeling op om onze budgetten rond te krijgen. Hier proberen we een 

aantrekkelijke sponsorpagina op te zetten. Voor meer info, klik hier. 

 People: de sociaal- maatschappelijke dimensie van onze activiteiten en meer bepaald de 

positieve gevolgen van onze initiatieven voor de mensen van binnen en buiten de club. Verderop 

vind je onze initiatieven. 

 Planet: de milieudimensie van onze activiteiten. De effecten van beslissingen en initiatieven op 

het leefmilieu. Verderop vind je onze initiatieven. 

De drie dimensies staan niet los van elkaar. Ze beïnvloeden elkaar, vullen elkaar aan en komen 

soms met elkaar in conflict. Een van onze belangrijkste uitdagingen is het zoeken naar een 

evenwicht tussen de drie dimensies. 

  

https://www.vcgrootdilbeek.be/sponsors
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4) MVO verloopt in overleg en dialoog met de stakeholders 

Voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven en maakt deel uit van de samenleving. VCGD is zich 

bewust van het feit dat het geen geïsoleerde organisatie is, maar beïnvloed en wordt beïnvloed door 

groepen en individuen. Dit noemen we de belanghebbenden van de club: de (lokale) gemeenschap, 
onze leden, medewerkers, bestuursleden, vrijwilligers, supporters, sponsors, leveranciers,… 

VC Groot Dilbeek zal nooit performant kunnen zijn op zowel economisch, sociaal en milieugebied als 

ze de verwachtingen van de omringende samenleving en haar stakeholders niet kent. Overleg en 

dialoog met de stakeholders is dan ook een essentieel onderdeel van ons MVO-beleid. Bovendien is 
het betrekken van de stakeholders een vorm van kwaliteitsgarantie voor ons MVO-beleid.  

In de praktijk: de MVI bij VCGD 

De maatschappelijk verantwoorde initiatieven (MVI) gaan breed en diep in onze club. Uit 

bovenstaande visie blijkt dat MVO een zeer breed domein behelst. Het omvat alle clubactiviteiten 

die bijdragen tot een duurzame ontwikkeling. Zoals eerder gesteld staat duurzame 

ontwikkeling (levensvatbaarheid club) voor het vervullen van de behoeften van de huidige generatie 
voetballers zonder die van de toekomstige generatie voetballers in gevaar te brengen. 

Als gemeentelijke voetbalclub (P kern) met een nationale identiteit (IP jeugd) hebben we een 

belangrijk schaalvoordeel. We zijn sterk ingebed in de lokale en bij uitbreiding Vlaamse | Nationale 
gemeenschap. 

Dankzij onze persoonlijke relaties kunnen we het contact met onze stakeholders onderhouden. 

Daardoor valt de persoonlijke verantwoordelijkheid samen met de formele verantwoordelijkheid en 

zijn economische relaties tegelijkertijd menselijke relaties. Hierop sluit ons maatschappelijk 
verantwoord ondernemerschap naadloos aan. Hieronder vinden jullie onze MVI: 

 Concreet samenwerkingsverband met collega voetbalclubs op elite (RSCA)- en regionaal (ITNA 

ITTERBEEK) niveau. Op die manier geven we onze spelers de kans zich te ontwikkelen op alle 

niveaus die vandaag de dag van toepassing zijn in het jeugdvoetbal. 

 Aanvaardbare uitbreiding doch maximale invulling van de aantallen van onze opleidingskernen. 

Hiermee benadrukken we ons sociaal karakter en anticiperen we op de veelvuldige 

aansluitingsaanvragen, die we in het verleden weigerden. Het aantal spelers in onze 

jeugdopleiding werd opgetrokken naar 334. In de periode augustus-september 2016 hebben we 

als club meer dan 100 negatieve testdossiers verwerkt. Voor meer info, klik hier. 

 Vakantiestages in augustus en Pasen waarmee we niet alleen kinderopvang voorzien, maar ook 

een kwalitatief hoogstaand voetbalprogramma aanbieden. Voor meer info, klik hier. 

 Voor gezinnen die in Dilbeek wonen en een laag inkomen hebben, voorzien we met de 

participatiepass een korting tot 80% om lid te worden bij ons of om deel te nemen aan onze 

foot events. Voor meer info, klik hier. 

 Bij het samenstellen van onze evenementenkalender proberen we verschillende uiteenlopende 

activiteiten te organiseren. We houden rekening met verschillende rassen, verschillende 

culturen, verschillende inkomens en verschillende generaties. Voor meer info, klik hier. 

 Onze reeds uitgebreide medische begeleiding werd in 2014 vervolledigt met een psycholoog. 

Vele jonge kinderen hebben het soms zwaar, meestal in hun directe omgeving. Het is dus in de 

eerste plaats aan de opleiders om aan te voelen, wat er afspeelt tussen de oren van de speler. 

Uiteindelijk zijn prestaties van een voetballer (mens) afhankelijk van gebeurtenissen. Voor meer 

info, klik hier. De contactgegevens van onze psychotherapeut vind je hier. 

 Onze Silence Days is ondertussen een begrip. De Silence Days is een project dat in het 

weekend van 9 en 10 november 2013 voor het eerst werd georganiseerd. Het gaat om een 

symbolische actie tegen verbaal geweld op en rond een voetbalveld. Voor meer info, klik hier. De 

campagnesite van 2016 vind je hier. 

 Onze actie zeg nee tegen pesten organiseren we in maart. Alle spelertjes van de ploegen 

(U10, U11, U12 en U13) die thuis spelen laten voor hun wedstrijd (samen met de tegenstanders) 

een ballon op waarmee ze kleur kiezen tegen pesten. Voor meer info, klik hier. 

 Sinds dit seizoen voorzien we geen scheidsrechters meer voor U6-U7-U8-U9. Bij duiveltjes 

gaat het meestal om onvrijwillige- en kleine fouten. Maar, deze fouten moeten de kinderen ook 

https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/teams
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/programma/stages
http://www.dienstencatalogus.be/dilbeek/aanbod/Producten/P/Participatiepas_Dilbeek
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/programma/evenementen-activiteiten
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/opleiding/mentaal-sterk
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/werking/medische-cel
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/opleiding/silence-days
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/item/232-silence-days-roept-op-tot-stilte-langs-de-zijlijn
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/opleiding/pesten
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verstaan, enkel een fluitsignaal zal het hen niet uitleggen. We zijn er dus van overtuigd dat 

spelen zonder scheidsrechter een meerwaarde heeft voor de totale vorming (ontwikkeling) van 

onze spelers. Voor meer info, klik hier. 

 VC Groot Dilbeek werkt mee aan de Foot Pass Audit. Foot PASS wil de jeugdopleiding van 

voetbalclubs kwaliteitsvol verbeteren en mee op de kaart zetten. Hoe doen ze/we dat? Door 

middel van adviesverstrekking, een erkend kwaliteitslabel, een vermelding in de unieke online 

catalogus en nog zoveel meer. Als club werken we dagelijks verder aan de kwalitatieve uitbouw 

van onze jeugdopleiding. VC Groot Dilbeek heeft zijn voetbalproduct in 4 handboeken gegoten: 

opleidingsplan jeugdopleiding, opleidingsplan praktijkhandboek, specifiek handboek 

opleidingsplan postformatie-fanion (U16-U17-U19-JD-Fanion) en specifiek handboek 

opleidingsplan bugs bunnies (U5-U6-U7). De handboeken worden jaarlijks onderworpen aan een 

update. De handboeken zijn openbaar voor onze leden en kunnen op aanvraag ingekeken 

worden. Voor meer info, klik hier. 

 VC Groot Dilbeek ondertekent de Panathlon Verklaring. Met deze verklaring gaan we de 

verbintenis aan om, over de discussie(s) heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het 

nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. Voor meer info, klik hier. 

 De club geeft (zoals gezegd) 334 jeugdspelers de kans om te sporten. Hiervan zijn er ongeveer 

1/3de anderstalig. De meeste spreken Frans. Sinds 2015/2016 organiseren wij lessen 

Nederlands voor anderstaligen. Doel van dit initiatief is de anderstalige kinderen 

spelenderwijs de Nederlandse voetbaltaal aanleren. Ook Franstalige opleiders en de spelers van 

ons samenwerkingsverband zijn welkom. Voor meer info, klik hier. 

 Wij zijn als club begaan met de ontwikkeling van de voetbalcapaciteiten van onze jeugd. Toch is 

de club ervan overtuigd dat de studie van onze spelers hun eerste en voornaamste zorg moet 

zijn. We vinden het dan ook geen overbodige luxe om binnen onze opleiding bijzondere aandacht 

te besteden aan de studie, zowel naar opvolging als naar (examen)planning toe. Een goede 

werkplanning van huistaken en lessen vinden wij immers zeer belangrijk. Het is dan ook de taak 

van de club om de spelers te stimuleren om te studeren. We zijn er zelf van overtuigd dat goede 

resultaten op school een positieve weerslag hebben op de ontwikkeing op de grasmat en vice 

versa. Dat onze jeugdspelers een diploma halen, vinden wij bij VC Groot Dilbeek evident en een 

noodzaak. Voor meer info over onze huiswerk begeleiding en missie wat dit betreft, klik hier. 

 Bij een intensieve sportbeoefening is een goede medische begeleiding onontbeerlijk. De 

jeugdopleiding van VCGD streeft dan ook naar een kwalitatief hoogstaande medische 

begeleiding. VCGD kan speciaal voor haar jeugdopleiding een beroep doen op de diensten van 

een medische staf. De club wil zodoende een structureel goede medische begeleiding creëren, 

die de talenten ondersteunt in hun ontwikkeling. Voor meer info, klik hier. 

 Het management laat zich voor de uitvoering van zijn diensten en activiteiten omkaderen door 

verschillende raden en diensten: jeugdraad, ouderraad en ombudsdienst. Voor meer info over de 

werking van deze raden en diensten, klik je op de desbetreffende raad of dienst. 

 Jaarlijks organiseert VC Groot Dilbeek verschillende tornooien met een thema of specifieke 

reden. In de maanden augustus-september-mei willen we het straatvoetbal (free style zonder 

detail coaching) promoten via Street Soccer meetings voor de groepen U8 t.e.m. U13. In 

november staan we met ons voetbalfestival U6-U7 stil bij het voetbalgeweld langs de zijlijn. Dit 

festival betekent de aftrap van onze Silence Days (stilte langs de zijlijn). In december 

organiseren we een indoortornooi zodat voetballers van ons en andere clubs, ook tijdens de 

winterperiode, kunnen blijven genieten van hun hobby. Nog in december organiseren we een 

veteranentornooi. En dat doen we met een reden: het lichaam is wellicht niet meer zo soepel als 

twintig jaar geleden. Maar dat betekent niet dat voetballen tot het verleden behoort. Routiniers 

en veteranen zijn ondanks verzorgd positiespel niet meer opgewassen tegen de energie van een 

jong team. Daarom een specifiek tornooien voor 35+’ers. Verder organiseren we (gratis) voor de 

lokale 16+ helden een openlucht zaalvoetbaltornooi en herdenken we op ons lentetornooi een 

grote meneer van het Dilbeekse voetbal (Henri De Nys) met een driedaagse Memorial. 

https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/opleiding/geen-scheidsrechters-meer
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/opleiding/kwaliteit-footpass
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/opleiding/panathlon-verklaring
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/opleiding/taalbaden
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/opleiding/huiswerk-begeleiding
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/werking/medische-cel
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/werking/jeugdbestuur
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/werking/ouderraad
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/werking/ombudsdienst
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/item/216-foot-event-leeuwkens-teralfene
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/item/214-silence-day-voetbalfestival-van-vrijdag-11-11-volzet
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/events/item/222-sven-kums-indoor-cup-l-26-en-27-december
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/events/item/221-35-games-veteranentornooi
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/uncategorised/59-memorial-henri-de-nys
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 Aanvullend voorziet de club dat twee cafévoetbalploegen (Dilbeek en Kasteeltje) wekelijks 

gebruik kunnen maken van de accommodatie. Ook de partner Itna Itterbeek kan wekelijks 

rekenen op een trainingsuur op ons synthetisch veld. 

 Ook steunen we onvoorwaardelijk de talenttrainingen van de provinciale jeugdselectie en 

dragen we graag ons steentje bij om scheidsrechters te rekruteren. Voor meer info over de PJO, 

klik hier. Meer info over scheidsrechter worden, klik hier. 

 Verder is VCGD zich bewust van de prestatie maatschappij en bijgevolg de hoge druk die er 

momenteel heerst in onze samenleving. Dit heeft gevolgen naar hoe onze spelers en supporters 

(lees: ouders) zich naar de club begeven. Op sportief vlak proberen we daar als club op te 

anticiperen door binnen onze opleidingskernen te werken in plateau-vormen zonder al te veel de 

nadruk te leggen op A-B-C-kernen en A-B-C-opleiders. Tijdens de plateau-trainingen roteren de 

spelers van opleider naar opleider. Ook voor de wedstrijden roteren de opleiders tussen A-B-C. 

Op die manier halen we de stempel en druk weg van A-B-C en creëren we een WIJ gevoel 

binnen onze opleidingskernen. 

 Ook zijn we er ons van bewust dat er een stijgende vorm van flexibiliteit verwacht wordt van 

de mensen die werken. Dit heeft gevolgen naar het rekruteren van FT opleiders en 

medewerkers. De onregelmatige uren en eisen naar flexibiliteit op de werkvloer zorgen ervoor 

dat de werkende mens zijn vrije tijd praktisch niet meer structureel kan invullen. Daarom 

werken we binnen verschillende opleidingskernen met halftijdse opleiders. Onze visie hier is: 

beter twee halve ‘goede’ opleiders met duidelijke afspraken dan een ‘minder goede’ opleider die 

te pas en te onpas afwezig is door bv. werkomstandigheden. Zowel voor medewerkers als voor 

opleiders en coördinatoren, hebben we een domein aangemaakt op onze website. Dit doen we 

om een wervingsreserve te hebben. 

 Andere maatschappelijk verantwoorde initiatieven: 

o Bewegen met senioren. Meer info, klik hier. 

o Recyclage toners. Meer info, klik hier. 

o Gebruik van waterflessen die telkens opnieuw gevuld moeten worden. 

o Inzamelactie kledij. Meer info, klik hier. 

o Actuele opleidingen | dossiers : 

 Je kan niet niet communiceren. Meer info, klik hier. 

 Motivatie. Meer info, klik hier. 

 Assertiviteit. Meer info, klik hier. 

 Praktische richtlijnen. Meer info, klik hier. 

 Onderhoud voetbalmateriaal. Meer info, klik hier. 

 Policy sociale media. Meer info, klik hier. 

 … 

o Vormingen: 

 LTPD (long term player development): theorie + praktijk, 

 FUN-aspect in het voetbal, 

 De psychologie van de jeugdvoetballer en de rol van de mensen langs de zijlijn, 

 Coördinatie-Technische-Tactische handelingssnelheid (LTAPD), 

 Collectieve analyse - tegenstander, 

 Gezond eten, 

 … 
 

https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/info/pjo-vlaams-brabant
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/info/word-scheidsrechter
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/teams/medewerkers
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/info/word-trainer
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/item/210-gemeenschappelijk-persbericht-wzc-albert-i-en-vc-groot-dilbeek
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/item/178-vc-dilbeek-en-cartridgeonline-be-slaan-de-handen-in-elkaar
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/item/160-de-oude-voetbalshirts-van-vc-groot-dilbeek-krijgen-een-tweede-leven-in-afrika
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/opleiding/communicatie
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/opleiding/motivatie
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/opleiding/assertiviteit
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/info/praktische-richtlijnen
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/info/voetbalmateriaal
https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/info/policy-social-media
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