
Algemeen aanspreekpunt/hoofd trainster (AP) integriteit (API) 
 
 
Uitgangspunt :  
Sporters, ouders, trainsters of andere betrokkenen kunnen bij het AP terecht met een vraag 
of advies of doorverwijzing betreffende een vermoeden of klacht over  
grensoverschrijdend gedrag of algemene zaken waarbij er onderling (zwemsters/ouders en 
eigen trainsters) geen uitweg meer is.  
 
Een club-AP(I) heeft een volgend profiel:  
• Een neutraal, toegankelijk, sociaal, initiatief nemend persoon die de sport en clubwerking 
kent  
• Iemand die kan luisteren naar de melder of vraagsteller en op een objectieve, 
bedachtzame manier de situatie kan inschatten om op een onafhankelijk manier de verdere 
stappen op te stellen.  
• Iemand die over de capaciteiten beschikt om advies te verlenen, te bemiddelen, 
informeren over afspraken, procedures…  
• Mee het ‘ethisch beleid’ kan ondersteunen.  
 
Specifieke rol van de club-AP(I) bij klacht, melding of vraag:  
• Inlevingsvermogen in het verhaal van de melder of vraagsteller  
• Toont empathie en stelt het verhaal niet in vraag  
• Kan omgaan met de vertrouwelijkheid, weerstanden, emoties van de melder en/of andere 
betrokkenen  
• Maakt een correcte registratie van de melding  
• Kan de gesprekken structureren om een beeld te vormen van de situatie  
• Probeert in te schatten welke stappen noodzakelijk zijn, afhankelijk van de ernst, en stemt 
af met de betrokkenen.  
• Informeert over welke afspraken, procedures of reglementen binnen en buiten de 
sportorganisaties bestaan  
 
Algemene gegevens van de KVO AP(I): 
 
Elke De Gryse 
Olmenstraat 5 – 8020 Oostkamp 
0496/20 13 07 
elke.de.gryse@telenet.be  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:elke.de.gryse@telenet.be


Grensoverschrijdend gedrag: 
 

Protocol: 
 
Groen gedrag Geel gedrag Rood gedrag Zwart gedrag 

aanvaardbaar Licht grensoverschrijdend Ernstig grensoverschrijdend Heel zwaar grensoverschrijdend 

 

 
 
Wanneer de club API contacteren (voor trainsters, bestuur, zwemsters, ouders of andere 
betrokkenen): 
Bij pesterijen/discriminatie/gebruik van verbaal en/of fysiek geweld/bedreigingen of ander 
grensoverschrijdend gedrag of vermoeden waarbij de eigen trainsters/zwemsters/ouders er 
niet uit geraken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdtrainster: 
 

Wanneer de club AP contacteren (voor zwemsters, ouders of andere betrokkenen): 
- Als er problemen worden ondervonden binnen de groep of over groepen heen 

waarbij er onderling in de groep met eigen trainsters geen uitweg meer is 
- Algemeen zaken waarbij advies gevraagd wordt indien er binnen de eigen 

trainersgroep geen antwoord is 
- Als er problemen zijn of als je als ouder of zwemster niet akkoord bent met iets 

waarbij je niet bij de eigen trainsters van de groep terecht kan. 
- Als er problemen zijn in de groep, met medezwemsters, met trainsters waarbij je 

geen ander aanspreekpunt hebt. 
- Als er iets opgemerkt wordt of ouders/ zwemsters denken dat er een probleem is 

of als ze denken dat iets niet correct is en dit willen melden. Zo kan er gekeken 
worden als er effectief iets aan de hand is. 

 
De hoofdtrainster zal steeds contact opnemen als zwemsters beslissen om te stoppen, zodat 
de reden duidelijk is, er lessen geleerd worden en er open kan gecommuniceerd worden. 

 
Wanneer de club AP contacteren (voor trainsters, bestuur): 

- Algemeen probleem waarbij advies gevraagd wordt 
- Bij problemen naar indeling van teams waarbij advies gevraagd wordt 
- Als er problemen zijn waar je zelf niet uit raakt 
- Meldingsplicht van één van bovenstaande zaken 
- Problemen met zwemsters en/of ouders die je zelf niet kan oplossen of als je 

bijkomend advies wil bij het oplossen van een probleem. 
 


