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Wat is een API of aanspreekpersoon integriteit en wie heeft deze functie binnen
onze club.
Een aanspreekpersoon integriteit is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij
sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terechtkunnen met
een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of
lichamelijke en seksuele integriteit.

Onze Aanspreekpersoon Integriteit (API) is Patrick Geers.
Als sporter, ouder, trainer, bestuurder of andere vrijwilliger van onze sportclub
kan je bij hem terecht met een vraag, vermoeden of klacht
over grensoverschrijdend gedrag.
Heb je te maken met pesten, intimidatie, (seksueel) ongewenst gedrag, geweld,
discriminatie, chantage, …)? Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er
handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?
Onze API luistert naar je vraag of verhaal, behandelt jouw melding in alle
discretie en verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing.

Wat doet een API
De aanspreekpersoon integriteit is binnen de club het eerste aanspreekpunt voor
wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met
integriteitsschendingen. De API luistert naar de vraag of het verhaal en verwijst
de melder door wanneer nodig is of verleent advies bij de mogelijke
vervolgstappen, zonder aan waarheidsvinding te doen.
Wat doet een API :
Aanspreekpersoon en eerste opvang, daarnaast hulp bij coördinatie van de
interne procedure en doorverwijzing en als laatste preventieactiviteiten en
ondersteuning.

Wat doet een API niet :
Hulpverlening : de API is geen hulpverlener en zal geen persoonlijk
begeleidingstraject opstarten. Wel zal de API elke melding zo goed mogelijk
opvolgen en ervoor zorgen dat er een goede doorverwijzing is naar de
hulpverlening als dat nodig is.
Onderzoeken : de API praat met de betrokkenen en probeert een goed beeld te
krijgen van de situatie. Op basis daarvan zal de API de meest geschikte
opvolging voorzien. De API zal echter nooit op onderzoek uitgaan naar wie
juist de schuldige is en de reden waarom die schuldig is.
Publieke bekendmaking : de API heeft geen beroepsgeheim, maar zal een
melding nooit doorvertellen aan personen die niet kunnen helpen met de
opvolging

