Aanspreekpersoon Integriteit (API)

Wat is een Aanspreekpunt Integriteit (API) ?
Een aanspreekpersoon integriteit is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun
ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag,
bezorgdheid, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of
lichamelijke en seksuele integriteit.
Een Aanspreekpersoon Integriteit (API) draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende
aandacht geeft aan preventie van en omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.
Dat betekent dat er, ook los van incidenten, gereflecteerd wordt op bestaande praktijken,
dat mogelijke risicofactoren in kaart zijn gebracht en dat er initiatieven genomen worden
voor een gezonder en veiliger sportklimaat.
De Aanspreekpersoon Integriteit (API) is binnen onze club het eerste aanspreekpunt voor
wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met
grensoverschrijdend gedrag en lichamelijke en seksuele integriteit. De API luistert naar de
vraag of het verhaal en verwijst de melder door wanneer nodig of verleent advies bij de
mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan
waarheidsvinding te doen. Verder kan de API ook preventieactiviteiten uitvoeren binnen de
organisatie en adviezen formuleren met betrekking tot dit thema.
Zijn taken kunnen dus bestaan uit:
- aanspreekpunt en eerste opvang
- coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing
- preventieactiviteiten en ondersteuning
Jij bepaalt wat niet OK is en waar jouw grens ligt.
Zeg gerust “Ik vind dat niet OK, dat mag niet.” Jouw lichaam en gevoelens geven aan wat je
normaal vindt of juist heel vreemd, wat je leuk vindt en wat niet. Misschien merk je wel dat
iemand over die grens heen gaat en voel je dat iets niet klopt. Dat kan gaan van vervelende
opmerkingen over je lichaam, intieme gesprekken die je niet wil, aanrakingen die niets met
de sport te maken hebben, begluurd worden… Als dat gebeurt, praat er dan over, ook als
het niet bij jezelf maar bij anderen gebeurt.
We verwachten dat ouders, trainers en bestuursleden van de club een voorbeeldrol
opnemen en de kinderen op een positieve wijzen ondersteunen en negatief gedrag
achterwege laten. We rekenen er op dat iedereen meewerkt aan een toffe club voor jong en
oud!

Wie ?

Voor Hv Arena kan je hiervoor terecht bij Eric Martens.
Eric volgde bij de Vlaamse Sportfederatie een aantal cursussen hierover.
Hij zal naar je verhaal luisteren in alle sereniteit en kan uitleg geven over wat er kan of moet
gebeuren.
Hij is te bereiken:
via mail : carine.stans@skynet.be
via gsm : 0494/402996
of spreek hem persoonlijk aan

Waarom !
Omdat het de verantwoordelijkheid is van onze club om te waken over de bescherming van
sporters die aan hen worden toevertrouwd. Ervaringen van sporters met (seksueel)
grensoverschrijdend gedrag in een sportcontext maken duidelijk dat het geen marginaal
probleem is, en dat nog veel incidenten niet tijdig worden opgemerkt en aangepakt. Een
duidelijk, eerste aanspreekpunt moet onderdeel uitmaken van een beleid om meer
verantwoordelijkheid te nemen voor die veiligheid.
Het is belangrijk dat in onze club een cultuur bestaat van openheid waar iedereen het
gevoel heeft incidenten te kunnen melden. Het installeren van een club-API maakt het voor
iedereen duidelijk waar hij of met een melding terecht kan en verzekert een duidelijke en
kordate opvolging van incidenten.

Gedragscode Club-API
Doel gedragscode:
•
•
•

Een duidelijke verbintenis scheppen tussen de leden onderling, met Hv Arena als clubentiteit.
Open en duidelijk communiceren over afspraken met en verwachtingen naar onze leden.
Ons engageren om aandacht te besteden aan preventie en bestrijding van alle mogelijk
vormen van ongepast gedrag.

•
•

Samen zorgen voor een aangename leefomgeving met respect voor elkaar.
Daarom stelt onze club dat je als medewerker of sporter, je houdt aan / kunt vinden in
bepaalde positieve verwachtingen en gedragspatronen.

Verwachtingen
•

Vertrouwen:
- Je zorgt voor wederzijds vertrouwen met alle betrokkenen.
- Je vertrouwen is gebaseerd op openheid, eerlijkheid en respect.
- Je gaat vertrouwelijk om met ieders gebreken en kwaliteiten

•

Respect:
-

•

Integriteit
-

•

Je stelt fair-play voorop in relatie met alle betrokkenen.
Je hebt respect voor het individu.
Je pleegt geen inbreuk op de waardigheid van anderen.
Je gaat respectvol om met materialen van de club of andere betrokken instanties
of personen.
Enkel sporttechnische fysieke handelingen (lichamelijk contact) die noodzakelijk
zijn en voor de sport functioneel zijn, worden toegelaten.
Men onthoudt zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende
opmerkingen en gedragingen, ook op sociale media.

Verantwoordelijkheid:
- Je komt gemaakte afspraken na.
- Je werkt mee aan een gezonde, ethische en veilige sportomgeving en laat alles
netjes achter.
- Je neemt je verantwoordelijkheid op als je zaken ziet/hoort die in strijd zijn met
de gedragscode.

Grenzen
In een positieve sportomgeving hou je rekening met de grenzen van ieder individu.
Wanneer is gedrag grensoverschrijdend?
Gedrag wordt overschrijdend als het een persoonlijke grens overschrijdt. Grenzen zijn subjectief en
worden voor een stuk ook cultureel en maatschappelijk bepaald. Duidelijk communiceren over
persoonlijke grenzen is dan ook belangrijk om ongewenste situaties te voorkomen.

o
o

o

o

Geweld: is elk feit waarbij een persoon psychisch of fysiek lastig gevallen wordt,
aangevallen, bedreigd of gestalkt.
Pesten/ is gedrag met als doel of gevolg dat de persoonlijkheid, waardigheid of
integriteit van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige,
vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.
Discriminatie: oneerlijk, ongelijk of onrechtmatig behandeld, achtergesteld of
uitgesloten worden op basis van filosofische, religieuze, politieke overtuiging of
huidskleur en herkomst.
Seksueel grensoverschrijdend gedrag: elke vorm van ongewenst verbaal of non
verbaal of lichamelijk gedrag met sexuele ondertoon dat tot doel of gevolg heeft, de
waardigheid van een persoon aan te tasten of een vijandige, beledigende,
vernederende of kwetsende omgeving te creëren.

Taakomschrijving Club-API
De Club-API luistert naar de vraag of het verhaal van een melder en verwijst hem door wanneer
nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te
verdiepen of aan waarheidsvinding te doen. Verder formuleert de Club-API adviezen over
preventieactiviteiten binnen de sportclub en helpt het clubbestuur met het realiseren van deze
initiatieven.
•

Aanspreekpunt en eerste opvang

De Club-API luistert naar het verhaal van de melder of vraagsteller, zonder de rol van hulpverlener op
te nemen. Hij toont voldoende empathie, geeft de melder het gevoel dat er geluisterd wordt en stelt
het verhaal niet in vraag. Iedereen in de club moet weten wie de Club-API is, hoe ze de Club-API
kunnen bereiken en met welke vragen of boodschappen ze bij de hem of haar kunnen aankloppen.
•

Coördinatie van het handelingsprotocol en doorverwijzing

De Club-API neemt elke vraag of melding serieus. De Club-API start het handelingsprotocol op en
zorgt ervoor dat de procedure gevolgd wordt: hij, eventueel bijgestaan door een noodteam, vormt

zich een beeld van de situatie, schat de ernst in, en verleent de melder vervolgens informatie en
advies of verwijst door. Bij vermoedens of aanwijzingen van ernstig grensoverschrijdend gedrag is
het niet de taak van de Club-API om zelf hulp te verlenen of op onderzoek uit te gaan, maar verwijst
hij door naar de Federatie-API en/of deskundigen (hulpverlening, politie en justitie …).

•

Preventie en ondersteuning clubbestuur

In samenwerking met het clubbestuur zorgt de Club-API voor het bekendmaken van het bestaan en
de rol van de Club-API, en voor bewustmaking in verband met de gedragscodes. De Club-API blijft op
de hoogte van en geeft informatie en advies door aan het clubbestuur over seksueel
grensoverschrijdend gedrag.

Een Club-API is geen
Hulpverlener: start geen hulpverleningsproces en heeft geen beroepsgeheim.
Onderzoeksrechter: moet niet achter de feiten gaan.
Journalist: moet niet iedereen informeren die nieuwsgierig is.
Bestuurder: heeft geen verantwoordelijkheid maar enkel maar een adviserende rol.

Communicatie overzicht

