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Waarvoor dienen de twee verschillende documenten?
1. Registratiedocument:
Dit document is uitsluitend bedoeld voor de API. Om discretie te garanderen, mogen andere
mensen geen toegang hebben tot dit document. Als API gebruik je het registratiedocument
om concrete cases te behandelen. Het bevat een checklist met de essentiële informatie die
je aan de melder moet vragen. Onderaan heb je ruimte om notities te maken bij
telefoongesprekken, mails te verzamelen, enzovoort. Bij elke case, groot of klein,
ontvankelijk of niet ontvankelijk, is het sterk aangeraden om dit document aan te maken en
in te vullen.
•

•

TIP 1: Kopieer het originele document, en geef het consequent een gestructureerde
naam: datum_club_omschrijving. Bvb: 20210101_FCclub_pestgeval. Zo sorteren de
bestanden zich automatisch chronologisch, en zie je in één oogopslag waarover het
gaat.
TIP 2: Verzamel de bestanden op je eigen laptop, of in een privé-map. Als je het toch
op een gedeelde server of computer opslaat, gebruik dan een beveiligingssleutel.
Klik daarvoor met de rechtermuisknop op het bestand, en ga naar geavanceerde
instellingen. Zo kan je een wachtwoord instellen voor het document, zodat
onbevoegden het niet kunnen openen.

2. Rapporteringsdocument:
Dit document kan je gebruiken voor de jaarrapportering. De gegevens die door Sport
Vlaanderen expliciet gevraagd worden (zie Checklist Gezond en Ethisch Sporten) staan op
het eerste tabblad links van de gele lijn. De gegevens rechts van de gele lijn zijn
aanbevelingen van het Centrum Ethiek in de Sport. Ze kunnen gebruikt worden voor de
rapportering, of voor interne evaluatie bij de federatie met het oog op een effectieve
monitoring en eventuele bijsturing van het preventie- en reactiebeleid.
Het gebruik van deze excel is niet verplicht. Federaties die al een systeem voor
caseregistratie hebben, kunnen dit document als blauwdruk gebruiken voor evaluatie en
eventuele aanpassing of uitbreiding.
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Technische tips bij het rapporteringsdocument
•

Het excel-document maakt gebruik van macro’s. Bij het openen van het document,
altijd eerst Inhoud inschakelen.

•

Om de functionaliteit van het excel-document te behouden, maak zeker geen
wijzigingen
aan
de
structuur
van
het
document
(bv.
kolommen
verwijderen/verplaatsen, tabbladen verwijderen/hernoemen …)

•

Je kan niet vrij typen in de cellen van het excel-document. Om een cel in te vullen,
maak je een keuze uit de dropdown-lijst die verbonden is aan elke kolom. Bij de
meeste kolommen kan je slechts 1 item uit de lijst kiezen.

•

Bij de kolommen Doorverwijzing, Rol van (vermeende) pleger in sport, Rol van
slachtoffer in sport, en Advies ingewonnen bij kan je meerdere items selecteren. Dit
kan je doen door één voor één na elkaar een item uit de lijst te kiezen. Zie
https://trumpexcel.com/wp-content/uploads/2013/11/select-multiple-items-from-adrop-down-list-in-excel-Multiple-Selections.gif voor een voorbeeld.

Toelichting bij de vereiste info voor rapportering Sport Vlaanderen
Zie Checklist Gezond en Ethisch Sporten (vanaf pagina 14) voor de verwachtingen voor wat
betreft het rapporteren van cases.
1. Aantal meldingen
De som van het aantal cases. Als er verschillende meldingen binnenkomen over één case,
beschouwen wij dat bij ICES als één case. Het valt ook te verdedigen om elke melding apart
te rapporteren. Die keuze kan je wat ons betreft zelf maken en duiden bij de rapportering.
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2. Ontvankelijkheid ja/nee?
We gaan ervan uit dat de API voor iedereen de telefoon opneemt. Maar sommige vragen of
klachten horen niet bij zijn of haar functie. Bvb praktische vragen over inschrijving, of een
discussie over teamselectie. Die klachten zijn niet ontvankelijk. Een anonieme melding of
een onduidelijk verhaal waar je op dat moment niet mee verder kan, is mogelijk wel
ontvankelijk. Open zeker een dossier, ook al kan je voorlopig nog geen verdere stappen
ondernemen. Mogelijk win je later het vertrouwen van de melder, waardoor die dan wel uit
de anonimiteit wil treden.
3. Doorverwijzing?
Intern afgehandeld? Bijvoorbeeld wanneer jij als API hebt kunnen bemiddelen, en zo met
beide partijen tot een oplossing bent gekomen.
Club? Het is een zaak die door de club kan behandeld worden zonder jouw tussenkomst. Je
verwijst de melder door naar de club-API of voorzitter. De zaak wordt daar verder
behandeld.
Tucht/ politie/ hulpverlening Hier volstaat een algemene omschrijving. Merk op dat je hier
meerdere opties kan selecteren. Bij ‘Opmerkingen’ kan je eventueel specifiëren of je hebt
doorverwezen naar 1712, CLB, slachtofferhulp politie, …
4. Tucht?
Heeft de melding tot een tuchtprocedure geleid? Indien wel, wat was de uitspraak? De hier
opgenomen sancties zijn dezelfde als vermeld in de blauwdruk tuchtreglement.
Typologieën grensoverschrijdend gedrag
We verdelen de incidenten in zes overkoepelend groepen:
1. Psychisch geweld
2. Fysiek geweld
3. Seksueel geweld
4. Verwaarlozing/ nalatigheid
5. Fair Play
6. Andere
Op korte termijn (maar niet voor september 2020) breiden we dat verder uit met
subcategorieën waarmee het type incident specifieker kan omschreven worden. Bvb bij
psychisch geweld >> intimidatie, pesten, negeren, vernederen…
Als je nu al iets meer uitleg wil bij de eerste vier categorieën kan je de tabel op de
volgende bladzijde bekijken. De uiteindelijke subcategorieën zullen daar deels op gebaseerd
zijn. Wil je zelf nu het soort incidenten al verder specifiëren, dan kan dat in het vrije veld
‘Opmerkingen’.
Fair play interpreteren we in brede zin: agressief spel, trashtalk, respect voor officials,
onsportief supportersgedrag, matchfixing, doping, discriminatie, racisme…
Onder de categorie Andere kan vallen: goed bestuur, gelijke speelkansen, eetproblemen,
drugs, alcohol…
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Vragen of opmerkingen
Het is niet verplicht om deze documenten te gebruiken. Je kan ook aan de vereisten van
Sport Vlaanderen voldoen op een andere werkwijze. ICES biedt dit aan als inspiratie. Wil je
de documenten zelf aanpassen, dan kan dat. Let op: een degelijke basiskennis van Excel is
nodig, anders verbreek je mogelijk de structuur achter sommige invulvelden.
Opmerkingen of vragen over de registratie- en rapporteringsdocumenten mag je mailen naar
info@ethischsporten.be. Als ze voor iedereen een meerwaarde zijn, zullen we ze
meenemen
in
een
update
die
we
op
onze
site
plaatsen:
zie
http://www.ethischsporten.be/ondersteuningSGG
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Bijlage: typologie Sylvie Parent
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