
API = Aanspreekpunt Grensoverschrijdend gedrag 

Wat? 
Een aanspreekpersoon integriteit is een laagdrempelig aanspreekpunt bij wie sporters, 
hun ouders, begeleiders of andere betrokkene terechtkunnen met een vraag, vermoeden 
of klacht over grensoverschrijdend gedrag of integriteit. Een Aanspreekpersoon Integriteit 
(API) draagt er ook mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie 
van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Dat betekent dat bestaande praktijken 
en gebruiken, ook los van incidenten, worden geëvalueerd, dat mogelijke risicofactoren in 
kaart zijn gebracht en dat er initiatieven worden genomen voor een veiliger en gezonder 
sportklimaat. 

Waarom? 
Omdat het de verantwoordelijkheid is van een sportorganisatie om te waken over de 
bescherming van sporters die aan hen werden toevertrouwd. Ervaringen van sporters met 
grensoverschrijdend gedrag in een sportcontext maken duidelijk dat het geen marginaal 
probleem is en dat nog veel incidenten niet tijdig worden opgemerkt en aangepakt. Een 
duidelijk eerste aanspreekpunt maakt onderdeel uit van een beleid dat de veiligheid en 
integriteit van de sporter centraal stelt. 

 
Integriteit 
“De onaantastbaarheid van het lichaam van elk individu. De kern is dat een persoon zelf mag en 
kan bepalen welke ingrepen het van buitenaf duldt en dat het niet gedwongen mag worden iets 
anders te doen dan wat hij of zij zelf beoogt” 
“Integriteit gaat om het leren grenzen stellen én om het leren omgaan met grenzen, bepaald door 
anderen en door maatschappelijke waarden en normen.” 

 
Grensoverschrijdend gedrag in de sport 
 

 



 
- Fysiek Grensoverschrijdend gedrag 

= elk feit waarbij een persoon fysiek wordt bedreigd of aangevallen Zoals: slaan, schoppen, 
bijten, het toebrengen van brand- of snijwonden, krabben, schudden,… 

 
- Psychisch grensoverschrijdend gedrag 

= elk feit waarbij een persoon psychisch wordt bedreigd of aangevallen Zoals: schreeuwen, 
uitschelden, kleineren, vernederen, bedreigen, chanteren, afwijzen, opsluiten, onterechte 
ernstige beschuldigen, … 
 

- Seksueel grensoverschrijdend gedrag 
= elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele 
connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt 
aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende 
omgeving wordt gecreëerd Zoals: (naar gelang de graad van fysiek contact) seksuele 
intimidatie, seksueel misbruik, poging tot verkrachting, en verkrachting 
 

- Verwaarlozing 
= iemand niet de steun of zorg geven waar die nood aan heeft, kan ook een vorm van 
geweld zijn.  
 

- Pesten 
= ongewenst, herhaald en opzettelijk agressief gedrag, meestal onder leeftijdsgenoten en 
gekenmerkt door een ongelijke (of als ongelijk ervaren) machtsverhouding 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


