Mechelen, 19/05/2021
NELOS-secretariaat

Aanspreekpunt Integriteit (Club-API)
NELOS-Info nr. 436

Beste duiker

Onze federatie engageert zich om vanaf 2021 volop in te zetten op ethisch sporten. De
eerste grote stap werd al gezet, de aanstelling van de federatie-API. Eric Sels neemt deze
taak op zich.
De tweede grote stap is de aanstelling van een Club-API in elke club. Een Aanspreekpunt
Integriteit is een grote meerwaarde voor elke club. Incidenten van (seksueel)
grensoverschrijdend gedrag kunnen de werking van een sportclub danig op zijn kop zetten.
Een laagdrempelig aanspreekpunt, goede eerste opvang en vlotte doorverwijzing zijn
cruciale elementen om incidenten op een gestructureerde manier aan te pakken. Dit
gebeurt steeds met wederzijds respect, voor de melder en andere betrokkenen.
Omdat deze clubfunctie zo belangrijk is en verplicht is vanaf 1/1/2023, zullen op twee
niveaus bijscholingen aangeboden worden:
Bijscholing ‘Sport met grenzen: vlaggensysteem’
Deze bijscholing kan door iedereen gevolgd worden. De vorming is een mix van theorie, tips,
voorbeeldcases en eigen aangereikte situaties.
Meer info vind je via Bijscholing 'Sport met grenzen'

Bijscholing ‘Aan de slag als Aanspreekpersoon Integriteit in je sportclub (Club-API)’
Deelnemers van deze bijscholing moeten eerst de bijscholing ‘Sport met grenzen’ gevolgd
hebben.
Tijdens deze bijscholing krijg je info en tools aangereikt om de rol als aanspreekpunt
integriteit of Club-API aan te vatten en te versterken.
Meer info vind je via Bijscholing 'Aan de slag als Aanspreekpunt Integriteit'

Momenteel is NELOS nog in overleg met de organisatoren - Dynamoproject en ICES vzw - om
specifieke momenten in te plannen. De bijscholingen worden vermoedelijk in
september/oktober/november dit jaar georganiseerd. We hopen op een fysieke bijscholing
indien de dan geldende coronamaatregelen dat toelaten.

In afwachting van dit overleg, welk begin juni zal plaatsvinden, vragen wij je nu al om
volgende informatie door te geven via secretariaat@nelos.be voor 31/05/2021:
•
•

Wie van de club is geïnteresseerd om de bijscholing ‘Sport met Grenzen’ te volgen?
Wie van de club is geïnteresseerd om de bijscholing ‘Club-API’ te volgen?

Dit is nog geen inschrijving, wel een manier om een zicht te krijgen op mogelijke aantallen
om de bijscholingen te kunnen organiseren.

Bijkomend weet NELOS ook graag of jouw club al een Aanspreekpersoon Integriteit heeft.
Gelieve naam en voornaam van deze persoon door te geven via secretariaat@nelos.be voor
31/05/2021. De gegevens worden toegevoegd als clubfunctie aan de ledenadministratie.
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