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Integriteitscode voor de Vakjury 

als bedoeld in het Reglement verkiezing Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, 

Paralympische Sporter en Coach van het jaar 

 

NOC*NSF is verantwoordelijk voor de verkiezing van de Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, 

Paralympische Sporter en Coach van het jaar en heeft hiertoe een Reglement verkiezing 

Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Paralympische Sporter en Coach van het jaar (hierna het 

“Reglement”) opgesteld.   

 

Ten behoeve van het vaststellen van de nominaties voor de verkiezingen van de Sportman, 

Sportvrouw, Sportploeg, Paralympische Sporter en Coach van het jaar (hierna 

“Verkiezingen”) is op basis van het Reglement door NOC*NSF een vakjury samengesteld, 

welke bestaat uit een groep deskundigen, die uit verschillende invalshoeken de topsport 

kennen, te weten: 

a. een onafhankelijk voorzitter, aan te wijzen door NOC*NSF in samenspraak met de NOS; 

b. twee door NOC*NSF aan te wijzen winnaars van de Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs of 

Jaap Eden Trofee uit verschillende takken van sport; 

c. een Paralympische ex-topsporter, aan te wijzen door NOC*NSF; 

d. twee (ex) coaches met ‘overall blik’, aan te wijzen door NOC*NSF in samenspraak met 

NLcoach en de NOS; 

e. een vertegenwoordiger vanuit de sportjournalistiek, aan te wijzen door de Nationale 

Sport Pers (NSP); 

f. een vertegenwoordiger van (en aan te wijzen door) de NOS; 

g. een vertegenwoordiger van (en aan te wijzen door) NOC*NSF; 

hierna de “Vakjury”. 

 

Deze Vakjury dient bij het vaststellen van de nominaties voor de Verkiezingen integer te 

handelen. Daartoe is deze integriteitscode voor de Vakjury (hierna “Code”) opgesteld. 

 

1. Toepassing 

1.1 Deze Code geldt voor alle leden van de Vakjury. 

1.2 De Code is openbaar en door derden te raadplegen op www.nocnsf.nl. 

 

2. Algemeen 

2.1 De leden van de Vakjury laten zich niet leiden door persoonlijke voorkeuren. Het 

handelen is altijd en volledig gericht op het belang van de Verkiezingen, waarbij de door 

de topsporters, sportploegen of coaches geleverde prestaties zo objectief mogelijk 

worden beoordeeld. 

2.2 Het handelen van de leden van de Vakjury zal altijd eerlijk, onafhankelijk, onpartijdig en 

zorgvuldig zijn. 

 

http://www.nocnsf.nl/
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3. Beoordeling genomineerden 

De Vakjury beoordeelt de prestaties van de genomineerden op onder andere de 

volgende criteria: 

Topsporters 

a. Prestatiedichtheid: hoeveel concurrentie is er, hoe breed is de top van de betreffende 

sport (vraag: “zit de top dicht bij elkaar?”). 

b. Impact van betreffende de sport voor Nederland in zijn algemeenheid en het 

Nederlands publiek in het bijzonder. 

c. Niveau van het evenement waarop de prestatie is behaald: Europese 

Kampioenschappen, Wereld Kampioenschappen, Olympische of Paralympische 

Spelen. 

d. Mondialiteit van de betreffende sport op topniveau (vragen: “hoe groot is de 

betreffende sport, met name ook internationaal”, “hoeveel beoefenaars heeft de sport”, 

met name ook wereldwijd?”). 

e. Gaat het om een ‘hoofdnummer’ of een ‘bijnummer’ in de betreffende sport 

(bijvoorbeeld in de zwemsport kortebaan en opzichte van langebaan; veldrijden ten 

opzichte van wegwielrennen). 

Coach 

f. De coach functioneert op topniveau in Nederland of in het buitenland: hij of zij 

coacht (leden van) een de nationale selectie of is op het hoogste landelijke niveau 

actief. De bedoelde coach heeft het jaar van de Verkiezingen aansprekende / 

bijzondere prestaties geleverd met zijn of haar topsporter(s).  

Het gaat i) om een coach met de Nederlandse nationaliteit of om een buitenlandse 

coach die aansprekende / bijzondere prestaties heeft geleverd met (een) Nederlandse 

topsporter(s) of ii) om een Nederlandse coach die aansprekende / bijzondere 

prestaties heeft geleverd met (een) buitenlandse topsporter(s). 

g. In hoeverre heeft de coach invloed en controle op de prestatie van de topsporter(s)? 

▪ Bondscoach ten opzichte van privé- of clubcoach; 

▪ Heeft de coach de topsporter permanent in de buurt of tijdelijk (bijvoorbeeld in de 

tennissport: Daviscup ten opzichte van het reguliere tenniscircuit)? 

 

4. Belangenverstrengeling 

4.1 Het handelen van de leden van de Vakjury wordt gekenmerkt door onafhankelijkheid en 

onpartijdigheid. Er mag geen enkele (schijn van) belangenverstrengeling optreden die 

kan leiden tot persoonlijke voorkeuren. 

4.2 Er is onder meer sprake van belangenverstrengeling als een lid van de Vakjury: 

a. trainer of coach is (geweest) van een van de te nomineren topsporters of 

sportploegen; 

b. familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen heeft 

met één of meer van de te nomineren topsporters of coaches. 
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4.3 Indien zich een geval van belangenverstrengeling als hiervoor bedoeld voordoet, zal het 

betreffende lid van de Vakjury dit melden en zich onthouden van deelname aan de 

besluitvorming over de betreffende nominatie. 

 

5. Informatie/communicatie 

5.1 De leden van de Vakjury gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met de informatie 

waarover zij uit hoofde van hun functie als lid van de Vakjury beschikken. 

5.2 De leden van de Vakjury verstrekken geen (vertrouwelijke) informatie betreffende de 

Verkiezingen aan derden.  

5.3 De leden van de Vakjury laten zich omtrent de Verkiezingen niet uit tegenover de pers, of 

als het lid van de Vakjury zelf journalist is zal hij/zij de bedoelde informatie niet naar 

buiten brengen, tenzij daarover vooraf duidelijke afspraken zijn gemaakt binnen de 

Vakjury. 

5.4 De leden van de Vakjury gaan in het kader van de Verkiezingen verantwoord om met  

e-mailverkeer en uitingen op sociale media en publiceren geen (vertrouwelijke) 

informatie betreffende de Verkiezingen. 

5.5 Met (vertrouwelijke) informatie betreffende de Verkiezingen wordt in dit artikel bedoeld, 

al het besprokene en/of de gemaakte afwegingen en de stemming tijdens het beraad 

van de Vakjury. 

 

6. Giften 

De leden van de Vakjury accepteren geen geschenken, faciliteiten of diensten van 

deelnemers aan de Verkiezingen, opgenomen op de lijst met voordrachten per categorie 

(de Shortlist), die hun onafhankelijkheid in het kader van de Verkiezingen in het geding 

kunnen brengen. 

 

 

Aldus ondertekend door het onderstaande lid van de Vakjury, 

 

 

 

 

Naam : 

Datum : 

Plaats : 


