
Het belang van een aanspreekpunt integriteit in jouw club



Wat is een API?

= AanspreekPersoon Integriteit 

• Laagdrempelig aanspreekpunt, een vertrouwenspersoon

• Voor sporters, hun ouders, trainers of andere betrokkenen 

• Met een vraag, vermoeden of klacht grensoverschrijdend gedrag 

Een Aanspreekpersoon Integriteit draagt er mee zorg voor dat het 
beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met 
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 
worden genomen voor een veiliger en gezonder sportklimaat. 



Waarom?

Omdat het de verantwoordelijkheid is van elke 
sportorganisatie 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. 



Wie en op welk niveau? 

Een Aanspreekpunt is belangrijk op het niveau van de 
sporters zelf, dus dichtbij en zichtbaar. 

Een Club-API is een persoon, verkozen of aangesteld door 
het bestuur, die de nodige competenties heeft om binnen 
de lokale sportorganisatie een eerste aanspreekpunt rond 
lichamelijke en seksuele integriteit te zijn. 
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Wat is de rol van de club-API?

Wat is de rol van een API?
✓ Luisteren
✓ Doorverwijzen wanneer nodig
✓ Advies verlenen bij vervolgstappen

Wat is niet de rol van een API?
✓ Hulp verlenen 
✓ Onderzoeksrechter zijn
✓ Journalist zijn
✓ Bestuurder zijn
✓ Voorlichter zijn
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Next steps?

✓ Bespreek dit op de volgende bestuursvergadering

✓ Duid een API aan

✓ Maak de API bekend bij jullie leden, trainers, ouders

✓ Geef deze persoon op in het ledenbeheer of mail 
ter bevestiging naar ruthfranceus@gymfed.be

✓ Laat de API een opleiding volgen:
o 2021: Online opleiding API op 15/02 – schrijf in!

o 2021: Online opleiding API op 15/03 – Schrijf in!

Waarom?
Omdat het de verantwoordelijkheid is van elke sportorganisatie om te waken 
over de bescherming van sporters die aan hen worden toevertrouwd. 
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