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VERTROUWENSPERSOON EN AANSPREEKPUNT 
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HC INTER MOL 

 

 

1. Wat is een API? 

Een Aanspreekpersoon Integriteit binnen een sportclub (Club-API) is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij 

sporters, hun ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen terecht kunnen met een vraag, vermoeden of 

klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Binnen HC Inter Mol hebben we gekozen voor de titel 

“Vertrouwenspersoon en Aanspreekpunt Integriteit” om nog meer nadruk te leggen op de sfeer van vertrouwen 

die we rond deze persoon gecreëerd hebben.  

Onze Club-API is:  

Jan Geubbelmans 

E-mail:  vertrouwenspersoon@hcintermol.be 

Telefoon: +32(0)468/10.80.60 

 

2. Waarom een API? 

Het is belangrijk dat in sportclub een cultuur bestaat van vertrouwen en openheid waar iedereen het gevoel heeft 

incidenten te kunnen melden. Het installeren van een club-API maakt het voor iedereen duidelijk waar hij of zij met 

een melding terecht kan, en verzekert een duidelijke en kordate opvolging van incidenten. 

Respect – Vertrouwen - Integriteit 
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3. Taken van een Club-API 

De Club-API luistert naar de vraag of het verhaal van een melder en verwijst hem/haar door wanneer nodig of 

verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich daarom noodzakelijk ook 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. 

3.1.  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, toont de melder duidelijk dat er geluisterd wordt en stelt het verhaal nooit 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. 

3.2.  Coördinatie van het handelingsprotocol en doorverwijzing  

De Club-API neemt elke vraag of melding serieus.  De Club-API start bij elke melding het handelingsprotocol op 

en zorgt ervoor dat de procedure gevolgd wordt: hij vormt zich, desgewenst bijgestaan door een noodteam, 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 (rood of zwart) 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 …).  

Als vertrouwenspersoon en meldpunt integriteit behandelt onze Club-API ook meldingen buiten de strikte grenzen 

van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Elke sporter, ouder, sportbegeleider, vrijwilliger of bezoeker van onze 

club kan bij onze Club-API een melding doen van gevaarlijke, ongewenste, risicovolle, etc., ... situaties of 

gedragingen.   

3.3.  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. 

4. Rolafbakening: wat een Club-API niet is 

 een hulpverlener; 

Dit betekent dat de API geen hulpverleningsproces moet opstarten.  De API heeft ook geen beroepsgeheim, maar 

zal met de melder altijd een plan van aanpak bespreken.  Daarbij wordt duidelijk overeengekomen wie beschikking 

krijgt over welke informatie uit de melding. 
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 een onderzoeksrechter; 

Dit betekent dat de API niet gebonden is tot, en niet bevoegd is voor de zgn. waarheidsvinding.  Ernstige feiten 

die dit vragen, zullen gemeld worden aan de bevoegde instanties, zoals bv. de federatie-API (hockeybond), (lokale) 

politiediensten en/of gerechtelijke instanties.  

 een journalist; 

Dit betekent dat de API niet gebonden is om iedereen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken voelt, dat 

zou kunnen zijn, of gewoon nieuwsgierig is, te informeren.  Welke informatie uit de melding met wie gedeeld 

wordt, maakt deel uit van de afspraken die tijdens de eerste melding gemaakt worden tussen de melder en de API.  

 een bestuurder;  

Dit betekent dat de API geen rechtstreekse verantwoordelijkheid draagt omtrent het uitvoeren van deze of gene 

acties, het uitwerken en tot uitvoering brengen van een passend beleid, etc., ...  De API neemt enkel een 

adviserende rol op zich.  

5. Technische bepaling en functievoorwaarden 

De Club-API: 

 moet te allen tijde onafhankelijk kunnen werken en op een transparante wijze kunnen waken over mogelijke 

vermenging van belangen; 

 wordt via een duidelijk mandaat aangesteld door het clubbestuur; 

 kan bij ernstige incidenten rekenen op een intern overleg (noodteam) en de Federatie-API; 

 kan op verzoek een uittreksel uit het strafregister voorleggen;  

 gaat niet zelf op onderzoek uit en doet niet zelf aan waarheidsvinding; 

 werkt aan de hand van het uitgewerkte handelingsprotocol en de procedures, reglementen en statuten 

van de sportclub;  

 zal altijd discreet handelen; 

 kan rekenen op ondersteuning en opleiding via de Federatie-API. 

6. Wat moet een Club-API kennen en kunnen?  

 Basisinzichten hebben over seksueel grensoverschrijdend gedrag (in de sport);  

 Vlaggensysteem kennen en toepassen op concrete incidenten; 

 Basisinzichten rol Club-API; 

 Zich kunnen profileren als Club-API bij iedereen in een club; 

 Een incident kunnen afhandelen op basis van het handelingsprotocol; 

 Het gesprek kunnen aangaan met alle betrokkenen; 

 Weten waar je terecht kan voor een klacht of hulp; 

 Meldingen correct registreren en een gepast dossier opmaken; 

 Overleggen met het clubbestuur en suggesties doen. 


