BEN JIJ DE API*
DIE WE ZOEKEN ?
* Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit (M/V/X)
De Koninklijke Belgische Korfbalbalbond – Vlaamse Liga vzw is op zoek naar vrijwilligers die in onze
federatie willen optreden als Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit (API).
WAT IS EEN API?
Bij een API kunnen (jonge) sporters, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen uit de
sportorganisatie terecht met een vraag, bezorgdheid of melding omtrent grensoverschrijdend
gedrag. De API is iemand die discreet kan handelen en onafhankelijk kan werken. Hij of zij is
gemakkelijk en laagdrempelig bereikbaar voor iedereen in de sportorganisatie. De persoon in
kwestie kan zich neutraal opstellen, los van clubbelangen.
WAT MOET IK ALS API DOEN?
1. Je ben het aanspreekpunt en eerste opvang
De API luistert naar het verhaal of de vraag van de melder, vormt zich een beeld van de situatie en
geeft vervolgens informatie en advies, of verwijst door. Iedereen in de sportorganisatie moet weten
wie de API is, hoe ze de API kunnen bereiken en met welke vragen of boodschappen ze bij de API
kunnen aankloppen.
2. Je coördineert de interne procedure en doorverwijzing
De API neemt elke vraag of melding serieus. De API zal zich een beeld vormen van de situatie, maar
bij vermoedens of aanwijzingen van ernstig grensoverschrijdend gedrag is het nooit de taak van de
API om zelf hulp te verlenen of op onderzoek uit te gaan. Voor professionele ondersteuning,
hulpverlening of melding, verwijst de API door naar deskundigen (federatie, sportdienst,
hulpverlening, politie en justitie...). Hierbij kan de API voor elke situatie van heel klein tot
moeilijke of ernstige advies vragen bij de hulplijn 1712. De API zorgt ervoor dat de interne
procedures (zoals het reactieplan) gevolgd worden.
3. Je zorgt mee voor preventie en ondersteuning
De API zorgt samen met het Comité Ethisch Verantwoord Sporten voor de bekendheid van de functie
binnen de sportorganisatie, voor de bewustmaking van de gedragsregels en/of vorming voor
sportbegeleiders. De API blijft op de hoogte van en geeft informatie en advies door aan het comité
over integriteitsaspecten. Sommige gevallen kan de API allicht zelfstandig afhandelen. In andere
gevallen zal de API de voorzitter van het Comité op de hoogte brengen, bijvoorbeeld indien een
schorsing gewenst is. In nog andere gevallen kan de API ook rechtstreeks doorverwijzen naar
deskundige hulp buiten de club, waaronder hulplijn 1712 en/of de politie.
BEN IK EEN GESCHIKTE API?
De belangrijkste twee kwaliteiten van de API zijn:
• kunnen luisteren
• kunnen inschatten wanneer overleg of doorverwijzing naar externe hulp of naar de politie
noodzakelijk is.
Jaarlijks minstens 1 maal overleg met het Comité Ethisch Verantwoord Sporten.
Mogelijkheden tot volgen van thematische opleidingen via Sport Vlaanderen.
Affiniteit met de sport en professionele achtergrond als psycholoog, pedagoog, arts, … of soortelijke
competenties zijn een meerwaarde.
INTERESSE?
Indien u interesse hebt in deze taak of indien u nog verdere vragen hebt, gelieve contact op te
nemen met David Van den Bosch, david.van.den.bosch@korfbal.be 03/366.20.35.

TOGETHER FOR KORFBALL

