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Gaat de NFL eindelijk 
echt aan de slag met 

diversiteit?
Begin februari spatte het nieuws van de voorpagina’s: de zwarte American football-coach Brian Flores, zojuist 

ontslagen door de Miami Dolphins, beschuldigde de NFL van discriminatie bij het aanstellen van coaches. Zoals vaker 
reageerde de door witte mannen gedomineerde American football-wereld ontkennend. Harde cijfers tonen echter 

een zorgwekkende ongelijkheid in de arbeidsmarktkansen voor zwarte en witte coaches.

DOOR PIETER VERHOOGT

De NFL heeft een ongemakkelijk ver-

leden met zwarte coaches. In 1921 was 

Fritz Pollard de eerste zwarte coach in de 

football-league. Daarna duurde het maar 

liefst 68 jaar totdat Art Shell in 1989 als 

tweede zwarte coach werd aangesteld. 

Bij de eeuwwisseling stond de teller op 

vier. En in 2022, het 102de seizoen van de 

league, hebben dertien teams nog nooit 

een niet-tijdelijke zwarte hoofdcoach aan-

gesteld en hebben elf teams in hun bestaan 

slechts één zwarte hoofdcoach gehad. 

Oftewel: begin dit jaar had driekwart van 

de 32 teams in zijn bestaan nooit of slechts 

één keer een zwarte coach gehad. En dat 

in een league waar zeventig procent van 

de spelers zwart is.

Flores versus NFL
Tegen deze achtergrond diende Brian 

Flores op 1 februari een aanklacht in 

tegen de NFL en drie van zijn teams: de 

Miami Dolphins, de New York Giants en 

de Denver Broncos. In de 58 pagina’s tel-

lende aanklacht beschuldigt de zwarte 

Flores de NFL van het hanteren van discri-

minerende aanstellingsprocedures en de 

drie clubs van discriminerend handelen. 

Op de tweede pagina van de aanklacht 

maken Flores en zijn advocaten een pijn-

lijke vergelijking met het verleden. “In 

certain critical ways, the NFL is racially 

segregated and is managed like a plan-

tation. Its 32 owners – none of whom are 

black – profit substantially from the labor 

of NFL players, 70% of whom are black. 

The owners watch the games from atop 

NFL stadiums in their luxury boxes, while 

their majority black workforce put their 

bodies on the line every Sunday, taking 

vicious hits and suffering serious injuries 

to their bodies and their brains while the 

NFL and its owners reap billions of dollars.”

Flores was een maand eerder ontslagen 

door de Miami Dolphins, waar hij drie sei-

zoenen werkzaam was geweest. In de 

tien jaar vóór zijn aanstelling had het 

team negen seizoenen een losing record 

gehad. Flores overtrof in zijn eerste jaar 

de verwachtingen en leidde de Dolphins 

daarna naar twee opeenvolgende win-

ning seasons. In zijn laatste seizoen had 

het team halverwege slechts één over-

winning tegenover zeven nederlagen. 

Toch wist Flores zijn team gemotiveerd 

te houden. De Dolphins wonnen acht van 

de laatste negen wedstrijden.

Flores, die eerder als assistent-coach bij de 

New England Patriots vier Super Bowls won, 

deed het dus zeker niet slecht. Waarom 

moest hij dan het veld ruimen? In de aan-

klacht tegen de Dolphins noemt Flores 

twee opmerkelijke zaken. Zo beweert hij 

dat Dolphins-eigenaar Stephen Ross hem 

in 2019 100.000 dollar bood voor elke 

wedstrijd die het team zou verliezen. Door 

als laatste te eindigen, zouden de Dolphins 

in 2020 namelijk de eerste keuze krijgen 

in de jaarlijkse spelersdraft en daarmee 

de kans hebben om de talentvolle quar-

terback Joe Burrow in te lijven. Flores 

wees het aanbod direct af.

Volgens de aanklacht probeerde Ross 

Flores daarna te bewegen om een promi-

nente quarterback aan te trekken. Flores 

zag dit echter niet zitten. De eigenaar zou 

daarop tegen de NFL-regels in een ont-

moeting tussen Flores en de quarterback 

hebben gearrangeerd. Flores hield zich 

aan het contactverbod en weigerde de 

quarterback – insiders beweren dat het 

zou gaan om Tom Brady – te ontmoeten. 

Volgens Flores besloot Ross toen om zijn 

coach de laan uit te sturen.

Vergisfelicitatie
Na zijn ontslag werd Flores al snel uitge-

nodigd voor een gesprek bij de New York 

Giants, die afscheid hadden genomen van 

hun hoofdcoach. Dat leek goed nieuws 

voor de werkloze coach. Flores beweert 

echter dat het gesprek niets meer dan 

een toneelstuk was. De Giants hadden 

hun keuze al gemaakt. Als bewijs hiervoor 

dienen enkele berichtjes die Flores drie 

dagen voor het gesprek had ontvangen 

van zijn vroegere hoofdcoach bij de New 

England Patriots, Bill Belichick. Deze feli-

citeert hem daarin met zijn nieuwe baan 

bij de Giants. Als Flores aangeeft dat zijn 

job interview nog moet plaatsvinden, blijkt 

dat Belichick zich heeft vergist. De felici-

tatie was bedoeld voor een andere kan-

didaat met dezelfde voornaam, name-

lijk Brian Daboll, die de baan inmiddels 

had gekregen.

Flores herkent de gang van zaken uit 

verhalen van andere zwarte coaches en 

van een vergelijkbaar “fake interview” 

dat hij in 2019 had bij de Denver Broncos. 

Zijn gesprekspartners kwamen toen een 

uur te laat en leken een stevige kater te 

hebben. Het team had duidelijk niet de 

intentie om hem als een serieuze kandi-

daat te zien. Dat leek nu weer het geval 

te zijn. Flores claimt dat zijn sollicitatie- 

gesprek met de Giants maar één doel had: 

dat de club kon voldoen aan de ‘Rooney 

Rule’, een NFL-regel die voorschrijft dat 

teams met een hoofdcoachvacature mini-

maal twee “minority candidates” moeten 

uitnodigen voor een sollicitatiegesprek.

Rooney Rule
Om de ondervertegenwoordiging van 

coaches van kleur aan te pakken stelde 

de NFL in 2003 de Rooney Rule in. Deze 

beleidsregel is vernoemd naar de toenma-

lige voorzitter van de Workplace Diver-

sity Commission, Pittsburgh Steelers- 

eigenaar Dan Rooney. De regel houdt 

in dat teams die op zoek zijn naar een 

nieuwe hoofdcoach verplicht zijn mini-

maal één kandidaat van kleur op gesprek 

te vragen.

Sinds 2009 geldt de regel ook voor andere 

functies binnen NFL-organisaties, zoals 

general managers en hogere kantoorfunc-

ties. In 2020 besloten de eigenaren ook 

de opleiding van minority talent te stimu-

leren. Teams die een coach of manager 

van kleur in wie zij hebben geïnvesteerd 

zien overstappen naar een ander team, 

ontvangen sindsdien compensatie in de 

vorm van twee extra keuzes (picks) in de 

derde ronde van de jaarlijkse spelers-

draft. In 2021 werd de regel uitgebreid. Bij 

vacatures voor een hoofdcoach moeten 

nu minimaal twee minority candidates 

worden geïnterviewd, bij assistent-coa-

ches is minimaal één interview verplicht. 

Daarnaast dienen clubs voor seniorma-

nagementfuncties minimaal één mino-

rity en/of vrouwelijke kandidaat uit te 

nodigen voor de sollicitatieprocedure.
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BRIAN FLORES, INMIDDELS OUD-HOOFDCOACH VAN DE MIAMI DOLPHINS, SCHREEUWT VANAF DE ZIJLIJN 
TIJDENS DE TWEEDE HELFT VAN EEN NFL-WEDSTRIJD TEGEN DE NEW ENGLAND PATRIOTS, JANUARI 2022.
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Lees verder op pagina 17

Fake interviews en 
discriminatie blijken 
veelvuldig voor te 
komen in sollicitatie-
procedures in de NFL
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De Rooney Rule heeft onmiskenbaar 

gezorgd voor een toename van het aantal 

sollicitatiegesprekken met coaches van 

kleur voor posities op het veld en in de 

NFL-kantoren. De werkelijkheid is echter 

dat zeker bij de coaches die sollicitaties 

zelden leiden tot contracten. Mike Tomlin 

van de Pittsburgh Steelers is de enige 

zwarte hoofdcoach die al jarenlang een 

vaste baan heeft. Onderzoeken maken 

duidelijk dat het personeelsbeleid in de 

NFL en de bijbehorende procedures niet 

fair zijn en dat het speelveld voor witte 

coaches en coaches van kleur niet gelijk 

is. Deze studies wijzen uit dat 1) witte 

coaches gemiddeld langer onder con-

tract staan dan coaches van kleur; 2) coa-

ches van kleur bij vergelijkbare presta-

ties eerder worden ontslagen dan witte 

coaches; en 3) coaches van kleur het las-

tiger hebben om na ontslag een volgende 

baan te vinden dan witte coaches.

Naar aanleiding van de aanklacht van Flores 

hebben diverse media contact gezocht 

met coaches van kleur en hr-managers. 

De meesten wilden slechts anoniem aan 

interviews meewerken. Uit de gesprekken 

komt een eenduidig beeld naar voren, 

namelijk dat “fake interviews” en discri-

minatie veelvuldig voorkomen in sollici-

tatieprocedures in de NFL.

Reacties NFL en de teams
Zowel de league als de drie betrokken 

teams waren er snel bij om alle beschuldi-

gingen te ontkennen. NFL-commissioner 

Roger Goodell benadrukte hoezeer de 

league hecht aan diversiteit en hoe hard 

men daaraan werkt. En natúúrlijk zien de 

clubs zwarte coaches als serieuze kandi-

daten. Voor veel coaches van kleur klonk 

het als het bekende liedje.

Na vijf dagen klonk echter ineens een 

ander geluid uit het NFL-hoofdkantoor. 

Goodell stuurde alle 32 NFL-teams een 

memo waarin met stevige woorden duide-

lijk werd gemaakt dat discriminatie ingaat 

tegen de waarden van de NFL en dat op 

de diversiteitsambities te weinig voort-

gang is gemaakt. Goodell gaf de team- 

eigenaren zelfs een flinke sneer: “De cij-

fers zijn duidelijk en onacceptabel. We 

doen op dit punt duidelijk niet genoeg.”

Eerdergenoemde cijfers over coaches in 

de NFL zijn inderdaad bedroevend. En 

de dominantie van witte mensen beperkt 

zich niet tot de coaches. De NFL heeft nog 

nooit een zwarte meerderheidseigenaar 

gehad bij één van de teams, heeft slechts 

twee zwarte clubpresidenten gehad en 

slechts zeven zwarte general managers. 

Van de elf topmanagers op het NFL-hoofd-

kantoor zijn er slechts twee zwart en in 

de NFL Media Group, die gaat over hoe 

de league zich naar buiten profileert, is 

geen van de senior managers van kleur.

Goodell benadrukte ook dat de NFL-lei-

ding de signalen en zorgen van coach 

Flores en anderen begrijpt en niet zal 

wachten op de uitkomst van de rechts-

zaak. Hij kondigde een grondige evalu-

atie aan van alle plannen, programma’s en 

initiatieven gericht op diversiteit, gelijke 

behandeling en inclusie. Daarbij zullen 

ook huidige en vroegere spelers en coa-

ches en diverse externe experts worden 

ingeschakeld. “Er is veel werk te doen 

en we zullen deze kans aanpakken om 

een sterkere, meer inclusieve league te 

worden.” Een opmerkelijke boodschap. 

Het zoveelste rookgordijn om de geest 

weer in de fles te krijgen? Of een signaal 

dat duidt op daadwerkelijke bezinning 

en noodzakelijke verandering?

Het effect van de rechtszaak
Kan deze rechtszaak de noodzakelijke 

verandering brengen? De advocaten van 

Flores wijzen nadrukkelijk op enkele unieke 

aspecten van deze kwestie. De onderlig-

gende feiten en statistieken die de case 

naar voren brengt, waren er altijd al. Maar 

nu zijn er twee belangrijke nieuwe ele-

menten: bewijsmateriaal (de appjes van 

coach Belichick) en iemand die bereid is het 

bestaande systeem aan te vechten. Flores 

en zijn advocaten hopen dat de aanklacht 

de class action-status krijgt, waarbij andere 

gedupeerden zich bij de claim aansluiten. 

De tijd zal leren of dit genoeg is om het 

NFL-bolwerk in beweging te krijgen en zich 

aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. 

Een werkelijkheid waarin niet alleen de coa-

ching- en kantoorpopulatie een reële weer-

spiegeling vormen van de (NFL-)samen-

leving, maar waar ook een open en meer 

diverse cultuur bestaat met gelijke kansen 

en waardering voor iedereen.

De gedurfde stap van Brian Flores ver-

dient respect. Zijn kritiek op de league 

kan voor hem immers vergaande gevolgen 

hebben. De NFL heeft geen goede repu-

tatie waar het gaat om het omgaan met 

kritiek. Colin Kaepernick, de quarterback 

die zich knielend uitsprak over politiege-

weld tegen zwarte mensen, heeft nooit 

meer een nieuw contract gekregen. Velen 

kiezen er daarom voor om te zwijgen. 

Flores doet dat nu niet. Hij heeft de stap 

weloverwogen gezet, zo blijkt uit één van 

zijn recente uitspraken: “We are at a fork 

in the road. We need change. God has 

gifted me with a special talent to coach 

the game of football, but the need for 

change is bigger than my personal goals.” 

Wat een held! Ook dat is sport The Ame-

rican Way. •
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“De NFL zal deze 
kans aanpakken om 
een sterkere, meer 
inclusieve league te 
worden.” Het 
zoveelste 
rookgordijn om de 
geest weer in de fles 
te krijgen? Of een 
signaal dat duidt op 
daadwerkelijke 
bezinning en 
noodzakelijke 
verandering?

Vlak na de deadline van deze aflevering van The American Way werd Brian 

Flores aangesteld als assistent-coach van de Pittsburgh Steelers. De Steelers 

zijn eigendom van de Rooney-familie (zie Rooney Rule) en staan onder leiding 

van Mike Tomlin, de enige zwarte hoofdcoach in de NFL.
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