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Introductie 

Om de zes jaar wordt de Wereld Anti-Doping Code herzien door het Wereld Anti-Doping 

Agentschap (WADA). In november 2019  werden de 2021 Code en bijhorende 

internationale standaarden vastgesteld tijdens het wereldcongres over doping in de sport 

in Katowice (Polen). Na de vorige herziening van de Code organiseerde de 

Dopingautoriteit in januari 2014 een conferentie waarin de details van de Code, de 

juridische implicaties en verdere uitwisseling van kennis en verwachtingen over de Code 

centraal stonden. Aangezien dit een zeer geslaagde conferentie was, besloot de 

Dopingautoriteit om een vergelijkbare conferentie te organiseren in januari 2020: the 

International Conference on the implementation of the revised World Anti-Doping Code 

(ICIC2020).  

Er is een reële kans dat in 2026 wederom een soortgelijke conferentie georganiseerd zal 

worden, aannemende dat er eind 2025 opnieuw tot herziening van de Code besloten gaat 

worden. Dit document is met name opgesteld om de toekomstige organisatoren te 

ondersteunen. Het geeft beknopt weer hoe verschillende aspecten zijn ervaren en welke 

ideeën er zijn voor verbetering.   

Evaluatie 

ICIC2020 heeft inmiddels plaatsgevonden en ook deze conferentie is een succes 

gebleken. Er is door ongeveer 30% van de aanwezigen na afloop van de conferentie een 

online evaluatieformulier ingevuld. Dit waren de globale resultaten: 

 Algemene beoordeling van de conferentie: 8,1.  

 Voldeed aan verwachtingen: 8,3. 

 Organisatie: 9,1.  

 Congreslocatie: 9,2. 

 Shuttleservice: 8,4.  

 Algemene beoordeling plenaire sessies: 7,3. 

 Algemene beoordeling parallelsessies: 7,7.  

Daarnaast konden deelnemers afzonderlijke programmaonderdelen in de Netwerkapp een 

score van 0 tot 5 geven. Het wisselde per onderdeel in hoeverre deelnemers hier gebruik 

van maakten, maar er werd hoofdzakelijk tussen de 3,5 en 5 gescoord.    

Doelgroep 

De doelgroep van ICIC2020 bestond uit directeuren, senior medewerkers en 

communicatiemanagers van NADO’s, RADO’s en internationale federaties. Ook advocaten 

en andere juridische experts waren welkom. In 2020 was het bovendien de intentie om 

ook een goede atletenvertegenwoordiging te hebben tijdens de conferentie. Er is op 

verschillende manieren (o.a. via WADA, ITA, Global Athlete) geprobeerd om de 

conferentie extra onder de aandacht te brengen bij deze doelgroep, maar helaas waren 

er uiteindelijk maar weinig atletenvertegenwoordigers aanwezig. Een reden hiervoor zou 

kunnen zijn dat deze doelgroep in het algemeen een beperkt budget heeft voor dit soort 

conferenties.  

Het aantal deelnemers lag in 2014 op 161 en in 2020 op 170. Dit was in 2020 de 

verdeling per doelgroep:  

 



 

 

 

 

 

 Internationale federatie – 21 

 NADO – 99 

 RADO – 8 

 WADA – 6 

 Atletenvertegenwoordiger – 2 

 Anders – 34 

Kosten deelnemers, sprekers en moderators   

Deelname aan de conferentie was gratis voor personen uit bovengenoemde doelgroepen. 

Voor overige deelnemers kostte deelname € 250,- incl. BTW (vroegboektarief) of € 295,- 

incl. BTW (normaal tarief). Het vervoer naar de locatie en de hotelovernachtingen waren 

voor deelnemers voor eigen rekening. Voor sprekers en moderators waren de 

hotelovernachtingen, op een paar uitzonderingen na, ook voor eigen rekening. Dit gold 

ook voor vluchten en treinreizen richting Nederland. Het vervoer vanaf de nabijgelegen 

vliegvelden en treinstations naar de congreslocatie werd voor sprekers en moderators 

wel betaald door de Dopingautoriteit.  

Locatie 

Zowel in 2014 als in 2020 was Bilderberg Hotel Vaalsbroek in Vaals het decor voor de 

conferentie. Hierbij was sprake van exclusiviteit: er waren geen andere gasten tijdens 

ICIC2020. De locatie werd in de evaluatie erg goed beoordeeld door de deelnemers 

(9,2).  

Beide jaren heeft er op de donderdagavond een diner plaatsgevonden bij het 

provinciehuis van Limburg te Maastricht, aangeboden door provincie Limburg. Hoewel de 

communicatie rondom het diner in 2014 erg soepel verliep, was dit in 2020 moeizamer. 

Tot het laatste moment was onduidelijk of de Provincie het diner dit jaar ook weer zou 

bekostigen. Uiteindelijk is dit wel gebeurd, maar heeft de Dopingautoriteit de bussen 

naar het provinciehuis zelf betaald. Daarom is het advies voor een volgende keer om 

eerst een concreet voorstel te ontvangen van de betrokken provincie alvorens in zee te 

gaan met een bepaalde locatie in die provincie. Zo heb je meer vrijheid in het bepalen 

van de congreslocatie.  

Opzet programma 

Het inhoudelijke programma is beide jaren opgezet door de Dopingautoriteit. Arko Sports 

Media hield zich bezig met de logistieke zaken. Het programma bestond uit een 

combinatie van plenaire sessies en parallelsessies. Tijdens de parallelsessies stond 

discussie over specifieke thema’s centraal. Zie hieronder het globale programma van 

ICIC2020.   

Woensdag  

13.00 – 17.00 uur Aankomst deelnemers + inchecken hotel 

17.00 – 19.00 uur Welkomstreceptie  

19.00 – 22.00 uur Sprekersdiner in het kasteel                               

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Donderdag  

08.30 – 09.15 uur Inloop en registratie 

09.15 – 10.45 uur Plenaire presentaties 

10.45 – 11.15 uur Pauze 

11.15 – 12.15 uur Eerste ronde parallelsessies (5 sessies) 

12.15 – 13.15 uur Lunch 

13.15 – 14.15 uur Tweede ronde parallelsessies (5 sessies) 

14.15 – 14.45 uur Pauze 

14.45 – 16.45 uur Plenaire presentaties 

19.30 uur  Diner bij het Limburgse Provinciehuis                                

Vrijdag 17 januari 2020 

09.00 – 10.05 uur  Plenaire presentaties 

10.05 – 10.30 uur  Pauze  

10.30 – 11.30 uur  Derde ronde parallelsessies (6 sessies) 

11.30 – 11.45 uur  Pauze 

11.45 – 12.45 uur  Vierde ronde parallelsessies (5 sessies) 

12.45 – 13.45 uur  Lunch 

13.45 – 14.45 uur  Plenaire presentaties 

14.45 – 15.30 uur Afsluitende borrel 

15.30 uur  Einde conferentie 

Het was de taak van de Dopingautoriteit om sprekers (plenaire sessies) en moderators 

(parallelsessies) te benaderen en de sessie-inhoud af te stemmen. Het benaderen startte 

pas toen de inschrijving geopend was. In eerste instantie werd er vooral tussen de 

inschrijvingen gezocht naar geschikte kandidaten. Om het programma compleet te 

krijgen, zijn er uiteindelijk ook los van de inschrijvingen kandidaten benaderd. De 

inhoudelijke afstemming werd verdeeld over de verschillende afdelingshoofden en de 

voorzitter. Het afdelingshoofd educatie richtte zich op de educatiesessies, etc. In het 

algemeen verliep dit erg soepel. Men reageerde enthousiast op de uitnodiging om op te 

treden als spreker of moderator. In een aantal gevallen was er bij de latere inhoudelijke 

afstemming verwarring over de verwachtingen van de rol als moderator (focus: 

discussie, interactief).  

Er was bewust extra tijd opgenomen in het programma voor het verplaatsen van de 

grote plenaire zaal naar de zaaltjes van de parallelsessies. Tijdens de conferentie bleek 

dit alsnog aan de krappe kant te zijn. Voor een volgende keer is het advies daarom om 

hier meer tijd voor te nemen (mits gekozen wordt voor dezelfde of een vergelijkbare 

locatie).   

Vervoer 

Zowel in 2014 als in 2020 is er vanaf verschillende nabijgelegen vliegvelden en 

treinstations een shuttleservice ingezet. De deelnemers konden in het inschrijfformulier 

aangeven of ze hier gebruik van wilden maken. Kosten waren voor eigen rekening, 

behalve voor sprekers en moderators.  

Verwerking van deze gegevens bleek erg tijdrovend te zijn. Voor een volgende keer zou 

het goed zijn om eerder te kijken naar een samenwerkingspartner hierin. In 2020 was 

Munckhof de organisatie die de shuttleservice faciliteerde. Zij hebben ook een online 

service waarin de deelnemers zelf kunnen aangeven of ze een transfer willen. Dit online  



 

 

 

 

 

systeem kan gemakkelijk ingericht worden. Het nadeel is dat wij als congresorganisatie 

minder flexibel kunnen zijn met betrekking tot wijzigingen, aangezien wij hier dan niet 

meer tussen zitten. Daarnaast lopen we dan het risico om een groot deel van de 

persoonlijke service vanuit de conferentieorganisatie te verliezen, wat juist erg 

gewaardeerd werd.  

Netwerkapp 

Voorafgaand en tijdens de conferentie is gebruikgemaakt van de Netwerkapp. Dit is een 

afgeschermde app voor alle deelnemers waarin zij in contact kunnen komen met elkaar, 

het programma kunnen raadplegen (inclusief wat waar gehouden wordt) en waarin de 

organisatie pushberichten stuurt ten aanzien van het programma en praktische zaken.  

De app is door een groot deel van de deelnemers (143) actief gebruikt, en dus erg 

succesvol gebleken. Voor een volgende keer is het belangrijk om te kijken naar 

afgeschermde wifi. De wifi die nu in gebruik was, was een open verbinding voor de 

gehele locatie (hotel en kasteel). Met het oog op cyberaanvallen is het verstandig een 

apart netwerk voor deze groep mensen aan te vragen.  

Verslaglegging 

Na afloop van de conferentie zijn alle PowerPointpresentaties gedeeld op een beschermde 

website (Stack). Deze zijn allemaal omgezet naar PDF zodat de deelnemers de 

presentaties alleen konden inzien en niet bewerken. Verder hebben de medewerkers van 

de Dopingautoriteit de conclusies en aanbevelingen van alle parallelsessies vastgelegd. 

En daarnaast was er een journalist vanuit Sport & Strategie aanwezig tijdens de 

conferentie om een artikel te schrijven over ICIC2020 dat later op de website van het 

platform is verschenen. Al deze verslagen zijn gedeeld op Stack. De website blijft in ieder 

geval gedurende het jaar 2020 nog actief, zodat er nog naar verwezen kan worden.  

 


