
Reactieplan 
Grensoverschrijdend gedrag 

STAPPEN ROL EN BETROKKENHEID VAN DE API’S 
 

SCHETS VAN DE AANPAK EN STROOMSCHEMA 

FASE 1: Melding 
 
 
 
 

 
API’s (club en federatie) zijn vlot bereikbaar als laagdrempelig 
aanspreekpunt voor alle betrokkenen (in de club en federatie).  
De API brengt de situatie (feiten) in kaart. 
 
Bij rode en zwarte vlag betrekt de club-API steeds de federatie-API. 
Denk in acute situaties aan hulpverlening of politie! 
 
 

 

MELDING: feit, situatie, gebeurtenis, vaststelling, vermoeden, … 

  

FASE 2: oordelen en advies 
 
 
 

 
Club-API’s kunnen groene en gele vlaggen binnen eigen context 
beoordelen (bv. i.s.m. noodteam). Situaties (vooral geel en zeker 
rood) in overleg met rapporteren aan de federatie-API. De federatie-
API kan extern overleggen met de case-ondersteuner bij ICES. 
 
Binnen de federatie kan het ethisch adviesorgaan cases mee 
beoordelen i.f.v. (reactief) advies. 
 

 
Intern advies (club, federatie) (1) 
 
- Collegiaal overleg 
- Ethische adviesorgaan 

 
Extern advies (optioneel) 
 

- 1712 
- CAW, Vertrouwens centrum 

Kindermishandeling (VK) 
- ICES 

FASE 3: advies vertalen naar de praktijk 
(begeleiding) 
 
 
 

 
De API (federatie en club) begeleidt de situatie verder in de praktijk 
en zorgt er mee voor dat het advies wordt toegepast of bijstand 
wordt gegeven. 
 
De federatie-API kan de club-API hierbij ondersteunen. 
 

 
Advies in de praktijk brengen 
- Bijstand, begeleiding 
- Bemiddeling, gesprekken, … 
- Formuleren van afspraken of 

stappen, … 
- Klacht (ontvankelijkheid,  

voorbereiding, …) 

 
Externe instanties 
 

- Melding hulpverlening 
- Melding, klacht politie 

 
- Klacht (extern) tuchtorgaan 

 
 

 
Opstart klacht meestal via de federatie (2) 

FASE 4: Nazorg  
Terugkoppeling met ethisch adviesorgaan i.f.v. (proactief) advies 
richting toekomst. 
 
Structurele intervisie API’s (club en federatie) 
 

 
Nazorg case (slachtoffer, betrokkenen, …) 

 
Evaluatie en interne aanpassingen 

 
Optimalisatie (intern – werking) 

 

Niet acuut? Acuut? 

Uitleg, gesprek, 
afspraak, … 

Klacht? 



 

Algemeen:  
Het reactieplan toont de aanpak van situaties van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag binnen de federatie. De clubs maken deel uit van het netwerk van 
de federatie en volgen ook deze aanpak. De club kiest zelf de vertaling in de praktijk en de actoren (noodteam, …) die best aansluiten bij de eigen context. 
De club(-API) vindt de basis voor de uitwerking van het clubeigen handelingsprotocol in de vorming voor club-API’s en in de bundel uitgewerkt door ICES, 
steeds te downloaden op de website van G-sport Vlaanderen.  

 

Legende (ernstbeoordeling wordt doorgetrokken naar alle vormen van grensoverschrijdend gedrag, bv. psychisch): 

Groene vlag: acceptabel lichamelijk of seksueel gedrag 

 
Gele vlag: licht grensoverschrijdend lichamelijk of seksueel gedrag 

 

Rode vlag: Ernstig grensoverschrijdend lichamelijk of seksueel gedrag 

 

Zwarte vlag: Zwaar grensoverschrijdend lichamelijk of seksueel gedrag 

 

  Indien gearceerd: Eventueel 

 

  Indien een stippellijn: Eventueel  

 

(1) De structuur voor intern advies binnen de clubcontext zal anders benoemd zijn en kan ik de praktijk ingevuld worden volgens nood en organisatie. 
- Collegiaal overleg op federatieniveau: 2 API’s evt. aangevuld met 1 extra persoon 
- Ethisch adviesorgaan (federatie) = adviesorgaan (1 trekker, 1 à 2 externen met bijkomende expertise + collegiaal overleg) 

(2) Klachten m.b.t. (seksueel) grensoverschrijdend gedrag worden behandeld in het extern tuchtorgaan van het Vlaams Sport Tribunaal (VST). Het is (de API van) de 
federatie die de klacht indient, tenzij in uitzonderlijke situaties waar een derde zich rechtstreeks wendt tot het VST.  

 


