Club-API
Onder integriteit wordt verstaan: “de onaantastbaarheid van het lichaam van elk
Individu”
➢ De kern is dat een persoon zelf mag en kan bepalen welke ingrepen hij/zij van buitenaf
duldt en dat hij/zij niet gedwongen mag worden iets anders te doen dan wat hij of zij zelf
beoogt.
➢ Integriteit gaat om het leren van grenzen te stellen én om het leren omgaan met grenzen,
bepaald door anderen en door maatschappelijke waarden en normen.
Club-API is niet:
➢ Een hulpverlener: start geen hulpverleningsproces en heeft geen beroepsgeheim (wel een
discretieplicht!)
➢ Een onderzoeksrechter: de API moet niet achter de feiten gaan.
➢ Een journalist: moet niet iedereen informeren die nieuwsgierig is of naar info hengelt.
➢ Een bestuurder: de API heeft geen verantwoordelijkheid maar enkel een adviserende rol.
Dit laatste punt moet gelezen worden in de figuurlijke zin. Uiteraard kan een bestuurslid van
een club het mandaat opnemen van club-API
Waarom een Club-API?
➢ Als club ben je medeverantwoordelijk om te waken over een veilig sportklimaat voor de
duiker(s) die aan jouw club zijn toevertrouwd. De bedoeling is dat de 'club-API' een eerste
laagdrempelig aanspreekpunt is op het niveau van de duiker(s). Bij voorkeur een vertrouwd
persoon die dicht bij de duiker(s) staat en een luisterend oor heeft.
➢ Daarom is het aangewezen om een aanspreekpunt integriteit, met ander woorden een ClubAPI aan te stellen om vragen, vermoedens of klachten over grensoverschrijdend gedrag
(verbaal, lichamelijk, seksueel) te kunnen melden die niet binnen de Duikclub of Duikschool
kunnen worden behandeld.
➢ Ongewenst gedrag, pesten, fysiek geweld, dingen die niet door de beugel kunnen,
ontevredenheid bij Instructeurs, ouders, bestuurder(s) en duiker(s).
➢ Elk ongenoegen, geschil of probleem kan meestal opgelost worden door een goede dialoog
zonder verdere stappen te ondernemen!
➢ Maar ook ernstige feiten of klachten moeten gemeld en opgevolgd kunnen worden om een
vellig en gezond sportklimaat te kunnen garanderen.
Het profiel van een Club-API
Een club-API heeft het volgende profiel:
➢ Een neutraal, toegankelijk, sociaal, initiatief nemend persoon die de duiksport en
clubwerking kent en het vertrouwen geniet van de medewerkers, leden en Instructeurs.
➢ Iemand die kan luisteren naar de melder of vraagsteller en op een objectieve, bedachtzame
manier (zowel t.o.v. de pleger als slachtoffer van een incident) de situatie kan inschatten om
op een onafhankelijk manier de verdere stappen op te stellen.
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➢ Iemand die over de capaciteiten beschikt om advies te verlenen, te bemiddelen, informeren
over afspraken en procedures bij minder ernstige feiten. Maar het is ook nodig om advies te
kunnen geven, de nodige vervolgstappen naar externe expertise kunnen opstarten bij ernstige
feiten.
➢ Iemand die mee het 'ethisch beleid' kan ondersteunen (zowel reactief al preventief
beleidsniveau).
➢ Iemand die bereid is om jaarlijks vormingen (update) te volgen over de nieuwe
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen over dit thema en desgevallend advies en
informatie kan geven aan het clubbestuur om een gericht beleid te ontwikkelen/verbeteren.
➢ Deze rol kan door een duiker, Instructeur, Bestuurslid op zich genomen worden in die mate
dat deze persoon lid is van de club (en dus lid is van NELOS)
De specifieke rol van een Club-API
➢ 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 en volgt hierbij de
procedure/stappen die intern zijn beschreven om de klacht, melding te behandelen.
➢ Probeert in te schatten welke stappen noodzakelijk zijn, afhankelijk van de ernst van het
feit, en stemt af met de betrokkenen.
➢ Bij onterechte klachten of lichte feiten (groene/gele vlag) probeert de Club-API te
onderhandelen tussen de partijen, afspraken te maken, procedures op te nemen en dit op te
volgen.
➢ Bij ernstigere feiten (rode/zwarte vlag) kan je zeker ook de Federatie-API hierover
contacteren om jou hierin te ondersteunen en zo stappen te nemen naar hulp/ bemiddeling of
melding.
Als Duikschool Aphrodite streven wij naar een gezonde club met een open en transparant
bestuur ons standpunt naar ethisch en gezond sporten is daarom op dezelfde manier geregeld
als bij onze federatie.
Wij verwijzen naar de Nelos Gedragscode 20200914 pdf formulier en naar het Nelos
Tuchtreglement 20210126 pdf formulier beide te raadplegen onze website en op de Nelos
website.
Aan onze leden wordt gevraagd om beide, de gedragscode en het tuchtreglement, te lezen.
Indien men daar vragen bij heeft kan men deze altijd stellen aan onze club API of iemand van
het bestuur, deze zullen dan naar best vermogen een antwoord formuleren.
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