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OVERZICHT 

Tijdens deze infosessie komen volgende items aan bod:

➢ Het GES decreet

➢ Het Tuchtreglement NELOS

➢ Ethisch Sporten

➢ Profiel Aanspreekpersoon Integriteit (API)

➢ De Club-API

➢ Het profiel van een Club-API

➢ De competenties van een Club-API

➢ De specifiek rol van een Club-API

➢ Richtlijnen voor de club i.f.v. de Club-API

➢ Het handelingsprotocol: fase 0 tot 5

➢ Nuttige info voor Club-API’s

➢ Advies en opleiding

➢ NELOS mandatarissen inzake gezond en ethisch sporten

➢ Nuttige documenten bij NELOS i.v.m. gezond en ethisch sporten
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Het GES-decreet – bondige toelichting:

Het vernieuwde GES-decreet dateert van 20 december 2013.

De Vlaamse overheid, het kabinet Muyters, heeft een decreet uitgewerkt rond: 

Gezond 

Ethisch 

Sporten

➢ Om als sportfederatie erkend te worden en te blijven, dient de sportfederatie aan de voorwaarden te voldoen 

om een werking, statuten en huishoudelijk reglement te hebben die in overeenstemming zijn met het decreet 

van 20 december 2013 inzake gezond en ethisch sporten.

➢ NELOS vzw diende zich dus als sportfederatie te conformeren aan het GES-decreet om erkend te blijven en 

verder in aanmerking te blijven komen voor subsidies !

➢ NELOS heeft hiervoor richtlijnen opgesteld voor duikscholen, clubbesturen, duikinstructeurs en 

beleidsverantwoordelijken.

➢ Deze zijn beschikbaar op de NELOS.be → Tuchtreglement_NELOS_20210126.pdf

➢ Ik beveel iedereen aan (en zeker de toekomstige API’s) om het uitgebreid Tuchtreglement volledig na te 

lezen.
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Tuchtreglement NELOS: bondige toelichting

De belangrijkste hoofdstukken van het Tuchtreglement zijn:

1. Basisprincipe

2. Gezond sporten

3. Ethisch sporten

4. Tuchtreglement

Wij focussen ons hier verder op hoofdstuk 3. Ethisch sporten:
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Tuchtreglement NELOS: Ethisch Sporten

A. Basiskader ethisch sporten:

Ethisch sporten wordt gedefinieerd als het sporten in overeenstemming met het geheel van 

positieve waarden en normen en daarmee verband houdende maatregelen die eenieder in acht 

moet nemen met het oog op de bewaring en bevordering van 

➢ de individuele of persoonlijke integriteit (fysieke, psychische en seksuele)

➢ fair play = moreel juist beoefenen van de sport en goede onderlinge omgang

➢ sociale integriteit (solidariteit, diversiteit en inclusie)

B.  NELOS integriteitsbeleid

• Gedragscode voor de NELOS-duiker

• Inbreuken op de gedragscode kunnen besproken worden met API

• Ernstige inbreuken: kunnen aangeklaagd worden bij de Juridische Commissie (JC)

• De JC kan een ontvankelijke klacht overmaken aan de NELOS Sportrechtbank
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Tuchtreglement NELOS: Ethisch Sporten

C. API:

➢ NELOS vzw heeft een Ombudsman aangesteld. Deze vertrouwenspersoon laat zich bijstaan door twee 

assistent API’s.

➢ Alle NELOS Jeugdduikscholen moeten tegen 01/01/2021 beschikken over een API, die hiervoor de nodige 

opleidingen gekregen heeft.

➢ NELOS vzw streeft ernaar dat tegen het einde van 2021 iedere NELOS-club over een eigen API beschikt en 

zal instaan voor de vorming en bijscholing van deze personen. 

➢ Tegen 31/12/2022 is het voor alle NELOS duikscholen verplicht een API aangesteld te hebben. 
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Tuchtreglement NELOS: Ethisch Sporten

D. Omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de Sport:

➢ Indien er klachten komen over grensoverschrijdend gedrag kan een clublid in eerste instantie contact 

opnemen met de Club-API (of meteen met de federatie API, indien de club nog geen API heeft opgeleid), die 

later indien nodig de federatie API inlicht. 

➢ Het is de federatie API die contact opneemt met de Juridische Commissie als hij/zij hun bijstand nodig acht.

E. Panathonverklaring “Ethiek in de Jeugdsport”

➢ NELOS heeft de Panathlonverklaring ondertekend en gaat met deze verbintenis aan om heldere 

gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van positieve waarden in de Jeugdsport. 

Meer details in het Tuchtreglement.
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Tuchtreglement NELOS: Besluiten i.v.m. API

Aan de hand van het GES-decreet heeft NELOS als Sportfederatie de verplichting om te voldoen aan 

verschillende criteria, die samengebundeld zijn in het Tuchtreglement.

Aangaande Ethisch sporten en integriteit zijn dat de volgende:

➢ NELOS vzw heeft een Federatie-API aangesteld die wordt bijgestaan door twee assistenten (Franklin Forrez

en Dirk Saman)

➢ Gelet op het feit dat de functie van Federatie-API zeer nauw aansluit bij deze van Ombudsman heeft Eric 

Sels beide functies op zich genomen. Elk lid kan Eric bereiken via e-mail: ombudsman@nelos.be of via GSM 

nr.: 0475.36.88.23

➢ API Jeugdduiken is Franklin Forrez: e-mail: franklin.forrez@nelos.be of via GSM nr.: 0492.25.12.33

➢ Alle NELOS Jeugdduikscholen moeten tegen 01/01/2021 beschikken over een API die hiervoor de nodige 

opleidingen gekregen heeft.

➢ NELOS vzw streeft ernaar dat tegen het einde van 2021 iedere NELOS-club over een eigen API beschikt en 

zal instaan voor de vorming en bijscholing van deze personen. Tegen 31/12/2022 is het voor alle NELOS 

duikscholen verplicht een API aangesteld te hebben. 

➢ Het aanstellen van zowel een mannelijke als vrouwelijke API per club is een aanbeveling maar geen must.

mailto:ombudsman@nelos.be
mailto:franklin.forrez@nelos.be
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CLUB API
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Profiel Aanspreek Persoon Integriteit

Afbakenen Integriteitsvragen: Wat is integriteit?

➢ 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.
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Profiel Aanspreek Persoon Integriteit (API)

Algemene taakomschrijving:

➢ De aanspreekpersoon integriteit (API) is binnen de sportorganisatie het eerste aanspreekpunt voor 

wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met seksueel 

grensoverschrijdend gedrag (SGG) en lichamelijke en seksuele integriteit.

➢ De API luistert naar de vraag of het verhaal en verwijst de melder door wanneer nodig of verleent 

advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk te verdiepen of aan waarheidsvinding 

te doen.

➢ De afstemming tussen een API op niveau van een club en op niveau van een Federatie kan best zo 

flexibel en adaptief mogelijk gebeuren. Dit is een groeiproces (tussen nu en 31/12/2022) en zal de 

federatie zijn rol per club verschillend invullen. Er zijn volgende mogelijkheden:

➢ Er is geen Club API, en verder ook niemand op club niveau die aanspreekbaar is voor de sporters: de 

Federatie API zal zich best profileren als aanspreekpunt.

➢ Er is een lokaal aanspreekpunt: de federatie API kan afstemmen en op vraag desgewenst overnemen

➢ Er is een volwaardige API op clubniveau: de Federatie API kan ondersteunen.
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Profiel Aanspreek Persoon Integriteit (API)

Wat is een API 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
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De 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 Club-API 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.
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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.

➢ 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) 
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De competenties van een Club-API

Een club-API heeft volgende competenties:

➢ Basisvisie en inzichten hebben over preventie Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag (SGG)

➢ Weten hoe een situatie van SGG op te volgen (handelingsprotocol kunnen volgen)

➢ Kunnen het gesprek aangaan met alle betrokkenen: basis gesprekstechnieken, hulp organiseren en 

communiceren.

➢ Zich kunnen profileren als API op clubniveau.

➢ Vlaggensysteem kennen en toepassen op concrete casussen.

➢ Weten waar je terecht kan voor een klacht of voor hulp.

➢ Registraties en dossiers maken

➢ Signaleren aan het beleid en suggesties doen.
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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.
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Richtlijnen voor de club i.f.v. de Club-API

➢ De API heeft/geeft steun. Hij of zij geniet het vertrouwen en respect van het 

bestuur, begeleiders, ouders en (jonge) sporters en is bereikbaar en aanspreekbaar 

voor alle betrokkenen.

➢ Maak het aanspreekpunt/persoon (API) binnen de Duikclub Of Duikschool aan de 

leden bekend (via de website / brochure/ Clubavond..) en zorg dat hij of zij op een 

laagdrempelige manier kan handelen.

➢ Er kan ook geopteerd worden om twee API’s aan te stellen (M/V). Dit is een 

aanbeveling, maar geen must!

➢ Dient zeker geen bestuurslid of lesgever of Instructeur te zijn, maar dit mag 

uiteraard.

➢ Clubleden die professioneel geschoold zijn komen hiervoor zeker in aanmerking.
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HANDELINGSPROTOCOL

➢ Een handelingsprotocol beschrijft de stappen die de aanspreekpersoon integriteit kan zetten 

wanneer er een melding, onthulling of vaststelling is van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

➢ Het handelingsprotocol is echter geen vaststaand scenario! De API zal steeds beslissingen 

moeten nemen in functie van de ernst en de aard van de situatie en dit in overleg met collega’s, 

verantwoordelijken en eventueel experten buiten de sportorganisatie.

➢ Een handelingsprotocol maakt deel uit van een transparant reactiebeleid en biedt een houvast 

voor de club-API.

➢ Het handelingsprotocol is opgebouwd aan de hand van het vlaggensysteem van Sensoa. Info 

www.sportmetgrenzen.be

➢ Voor het uitvoeren van het handelingsprotocol beschikt de API over tal van potentiële 

communicatielijnen.

http://www.sportmetgrenzen.be/
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Communicatielijnen van melder tot ….

Stroomschema bij incidenten volgens de competenties, de bevoegdheden, procedure en 

taken.
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Overzicht betrokken en nuttige instanties

NAAM PERSOON/ORGANISATIE
ADVIES/INFORMATIE BIJ 

VERMOEDEN/INCIDENT 

HULPVERL

ENING
MELDING OPLEIDING

API club

Voornaam + Naam 

Contactgegevens (Tel./GSM, E-

Mail,...)

X

API NELOS

Eric Sels

eric.sels@nelos.be

Tel: 0475/368823

X X

Hulplijn 1712

www.1712.be

Tel: 1712

X X X

VK (Vertrouwenscentra 

Kindermishandeling)

www.nupraatikerover.be

X X X

CAW (Centrum Algemeen 

Welzijnswerk)

www.caw.be

X X X

Huisarts en/of duikerarts X X

Politie

www.lokalepolitie.be

Tel: 101

X

Child Focus

www.childfocus.be

Tel: 116000

X

Sensoa

www.sensoa.be
X

ICES

www.ethicsandsport.com X

mailto:Eric.sels@nelos.be
http://www.1712.be/
http://www.nupraatikerover.be/
http://www.caw.be/
http://www.lokalepolitie.be/
http://www.childfocus.be/
http://www.sensoa.be/
http://www.ethicsandsport.com/
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HANDELINGSPROTOCOL

Stappen GROEN GEEL ROOD ZWART

Fase O Melding, onthulling, vaststelling

Fase 1 In kaart brengen van situatie

Fase 2 Inschatten van ernst van situatie & advies

Fase 3 Uitvoeren advies

Interne opvolging

Hulpverlening 
tuchtregeling

Politie/justitie

Fase 4 Nazorg en evaluatie

Fase 5 Beleid en verbeteracties

Hoe te handelen bij een melding van een incident (een vermoeden, onthulling of vaststelling)?

Onderstaand stappenplan i.f.v. het vlaggensysteem is een goede leidraad.
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HANDELINGSPROTOCOL: Fase 0

Fase 0: Melding, onthulling, vaststelling

Bij de melding van een incident, zowel bij een vermoeden, onthulling als vaststelling, is het van belang zorgvuldig 

in kaart te brengen:

➢ Wat de inhoud van de klacht of melding is

➢ Hoe deze gegevens bij de API terecht is gekomen. De informatie kan rechtstreeks bij de club API komen van 

één van de leden of via het clubbestuur

➢ Afhankelijk van hoe deze informatie gedeeld wordt kan het nodig zijn extra informatie in te winnen, om de 

melding verder in kaart te brengen.

➢ Wie is de melder? Vaak is de melder niet het slachtoffer of een rechtstreeks betrokkene, maar een derde. 

Soms is de 'melder' ook geen rechtstreeks getuige van het voorval, maar werd hij/zij door een betrokkene op 

de hoogte gebracht.

➢ Er kan dus heel wat ruis op de communicatie zitten. 

➢ Indien de melder wel een rechtstreeks betrokkene is:

➢ Check alvast wat de betrokkene van jou verwacht

➢ Hou steeds rekening met de wens van het slachtoffer

➢ Leg op voorhand jouw rol als API uit en hoe je zal omgaan met deze melding (discretieplicht), maar 

indien het over strafbare feiten gaat, leg je uit dat je dit moet melden (schuldig verzuim!)
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HANDELINGSPROTOCOL: Fase 1

Fase 1: In kaart brengen van situatie

In deze fase moet de club API zorgvuldig in kaart brengen welke informatie men heeft en welke gegevens ontbreken of 

nog moeten geverifieerd worden.

In een gesprek met de melder:

➢ Luister naar de melding, stel open en gerichte vragen

➢ Zorg waar mogelijk voor de veiligheid van de melder

➢ Toon empathie met de melder

➢ Geef uitleg over de rol van API en spreek af over volgende stappen,

Verzamelen van objectieve gegevens

➢ Ga niet op onderzoek uit, maar ga feitelijkheden na (inschattingsgesprek)

➢ Breng in kaart wie de betrokkenen zijn en van wie je nog bijkomende info nodig hebt.

➢ Maak een inschatting van hoe acuut de situatie is.

Communicatie en registratie:

➢ Vertrouwelijk behandelen van de malding, maar geen anonimiteit beloven (discretieplicht vs beroepsgeheim)

➢ Meldingsplicht en rapportering (al of niet anoniem) aan het bestuur van de club.

Doorverwijzing bij acuut gevaar: onmiddellijke doorverwijzing naar hulpverlening of politie!(zie verder fase 3)

Check vermoeden van acuut gevaar bij 1712 (hulplijn i.v.m. geweld, misbruik of kindermishandeling) of CAW (Centrum 

Algemeen Welzijnswerk)
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HANDELINGSPROTOCOL: Fase 2

Fase 2: Inschatten van de ernst van de situatie & advies

Probeer de ernst van de feiten in te schatten. Divers intern of extern overleg kan je hierbij helpen. Wanneer het 

duidelijk gaat over een groene of gele vlag (geen of licht seksueel grensoverschrijdend gedrag) is dit niet steeds 

nodig. Bij ernstigere feiten is het zeker noodzakelijk om een vorm van overleg te plannen. Handel nooit alleen.

Intern overleg:

➢ De club API kan een vorm van collegiaal overleg houden met een aantal bestuurders/ medewerkers die mee 

kunnen helpen bij het maken van een inschatting. Organiseer dit gesprek snel en gebruik de elementen uit 

het inschattingsgesprek.

➢ Je kan gebruik maken van het Vlaggensysteem om de ernst  te beoordelen.

➢ Ook het Tuchtreglement, de ‘Gedragscode voor de NELOS-duiker’ en eventueel de gedragscode van de 

club kunnen helpen bij het maken van een inschatting.

Extern overleg:

➢ Overleg met de Federatie API of zijn assistenten

➢ Extern advies bij ICES

➢ Daarnaast is het ook mogelijk om de volgende instanties te contacteren:

➢ Bel 1712

➢ Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (minderjarigen)

➢ Centrum Algemeen Welzijnswerk (volwassenen)
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HANDELINGSPROTOCOL: Fase 2

Fase 2: Inschatten van de ernst van de situatie & advies

Advies formuleren:

➢ Hou bij je advies rekening met de verwachtingen van de betrokkenen

➢ Ga na wat er intern moet gebeuren (korte/lange termijn) , naar welke doelgroepen er gecommuniceerd moet worden 

en/of het nodig is om door te verwijzen naar hulpverlening, politie/justitie of tuchtrecht.

➢ Indien het gaat over eerder lichte feiten (groene/gele vlag) zal vaak een interne opvolging volstaan. Voor de

reactiewijzen korte en lange termijn kan men zich baseren op het vlaggensysteem.

➢ Bij rode en zwarte vlag kan men zich voor de interne opvolging ook baseren op de reactiewijzen per vlag, en

doorverwijzen naar hulpverlening en/of politie/justitie en/of Juridische Commissie NELOS

➢ Maak afspraken over een terugkoppeling naar het clubniveau (Clubbestuur)

➢ Spreek goed af over de terugkoppeling naar de betrokkenen, de melder en eventueel andere betrokkenen.

➢ Let op dat de privacy van de betrokkenen niet geschaad wordt (discretieplicht)

➢ Wees je bewust van je rol als API m.b.t. schuldig verzuim en meldplicht 
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HANDELINGSPROTOCOL: Fase 3

Fase 3: (meehelpen) Uitvoeren van het advies

➢ Voor het uitvoeren van het advies is de regie in handen van het clubbestuur en heeft de Club-API een 

adviserende en ondersteunende rol. 

➢ Op vraag van de club-API en het clubbestuur kan de federatie API eventueel deeltaken opnemen.

➢ Er moet case per case (volgens de ernst -> geel - rood) bekeken worden wie de bestuurlijke 

verantwoordelijkheid heeft. (Club/Juridische Commissie)

➢ Een API start zelf geen tuchtprocedure op, maar hij kan wel doorverwijzen naar de Juridische Commissie, 
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HANDELINGSPROTOCOL: Fase 3

Stappen GROEN GEEL ROOD ZWART

Interne opvolging Informeren, 
normaliseren

(Pedagogisch) 
reageren 

Afspraken maken 
Coaching

(Pedagogisch) 
reageren 

Afspraken maken 
Toezicht en veiligheid 
garanderen

Opvang betrokkenen
Herstelbemiddeling
Nazorg

(Pedagogisch) 
reageren 

Afspraken maken 
Toezicht en veiligheid 
garanderen

Opvang betrokkenen 
Herstelbemiddeling 
Nazorg

Sancties

Doorverwijzen 
hulpverlening en 
bemiddeling

Opvang slachtoffers 

Opvang plegers

Opvang andere betrokkenen 
Bemiddeling

Tuchtregeling Doorverwijzen naar Juridische Commissie 

Opvolgen besluiten

Politie/justitie Aangifte bij politie door slachtoffer 

Aangifte door Club API

Aangifte door derde
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HANDELINGSPROTOCOL: Fase 4

Fase 4: Nazorg en evaluatie

Evaluatie van het proces bij alle betrokkenen kan waardevolle informatie geven over hoe de behandeling vanuit 

de club werd ervaren, en waar eventueel verbeterpunten zitten voor het beleid:

➢ Nazorggesprekken met de betrokkenen zorgen er voor dat mensen de kans en de ruimte krijgen om hun 

ervaringen te bespreken

➢ Zijn mensen tevreden over hoe het incident werd opgevolgd?

➢ Verliep de communicatie goed?

➢ Wat liep goed en wat kon anders?



30

HANDELINGSPROTOCOL: Fase 5

Fase 5: Verbeteracties in het beleid

In veel gevallen is een incident een uitnodiging om kritisch naar het eigen beleid en de praktijk te kijken. 

➢ Moeten er zaken worden aangepakt, zijn afspraken onduidelijk, is er te veel ruimte voor interpretatie, hoe 

wordt het toezicht uitgevoerd, zijn alle begeleiders vertrouwd met de basisafspraken enzovoort. 

➢ Tijd om een reflectie te maken en een paar verbeteracties voor te stellen en uit te voeren zoals gedragscodes 

aanpassen, lesgevers/reactieplan/ preventief sensibiliseren.

➢ Verbeteracties kunnen gemeld worden aan de Federatie API, die deze kan bespreken met de bevoegde 

instantie.
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Nuttige info voor Club API’s

Ook een Club-API kan nood hebben aan een luisterend oor. Heb je iets gezien of meegemaakt, en weet je niet 

hoe je hiermee omgaat? Dan kan je steeds in vertrouwen terecht bij onderstaande personen en kanalen:

➢ De Federatie API en zijn assistenten

➢ ICES op www.ethischsporten.be of tel: 09 243 11 33

➢ De hulplijn 1712 (www.1712.be). Ervaren hulpverleners staan je bij. Ze geven je informatie en advies of 

verwijzen je door naar verdere hulp. Je kan hen bellen, elke werkdag, van 9 tot 17 uur.

➢ Naast deze kanalen en openingsuren, kan je terecht bij Tele-Onthaal (www.tele-onthaal.be) op het nummer 

106, 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 bereikbaar, of elke avond (en woensdagnamiddag al vanaf 15u) via 

chat.

Meer specifiek voor kinderen zijn volgende kanalen nuttig:

➢ Kinderen en jongeren kunnen een luisterend oor vinden bij Awel (www.awel.be). Je kan Awel elke dag 

telefonisch bereiken op het nummer 102 van 16 uur tot 22 uur, of chatten tussen 18 uur tot 22 uur, behalve op 

zon- en feestdagen. Je kan hen ook mailen of op het forum je vraag stellen.

➢ Voor Kinderen en jongeren is er ook de chatmogelijkheid www.nupraatikerover.be. Je kan anoniem chatten 

met een gespecialiseerde medewerker op maandag- en dinsdagavond van 18u30 tot 21u30 en op woensdag-

en donderdagavond van 19u tot 22u.

http://www.ethischsporten.be/
http://www.1712.be/
http://www.tele-onthaal.be/
http://www.awel.be/
http://www.nupraatikerover.be/
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ADVIES EN OPLEIDING

Vlaggensysteem:

➢ Zie: https://www.sensoa.be/vlaggensysteem-hoe-reageren-op-seksueel-grensoverschrijdend-

gedrag

➢ Bijna alle 3*Instructeurs hebben deze opleiding gehad en kunnen API’s adviseren,

Opleidingen ICES voor Club-API’s:

➢ ICES verleent zijn volle medewerking voor opleidingen van Club-Api’s

➢ Een opleiding omvat 2 halve dagen

➢ Deze opleidingsdagen worden normaal gegeven tijdens werkdagen, maar voor groepen zijn ze 

ook bereid dit op 2 zaterdagen te laten doorgaan.

➢ Opleidingen kunnen ingepland worden periode september – oktober.

NELOS onderzoekt de mogelijkheid om enkele opleidingsdagen te organiseren in samenwerking 

met ICES.

https://www.sensoa.be/vlaggensysteem-hoe-reageren-op-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag
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NELOS mandatarissen inzake Gezond en Ethisch verantwoord 

sporten (op 01/01/2021)

• NELOS API – Ombudsman : ERIC SELS – 0475 36 88 23 eric.sels@nelos.be of ombudsman@nelos.be

• NELOS API Jeugdduiken & assistent : FRANKLIN FORREZ – 0492 25 12 33 franklin.forrez@nelos.be

• NELOS API assistent : DIRK SAMAN – 0475 26 79 20 dirk.saman@nelos.be

• Geneeskundige Commissie : Dr. CATHERINE DE MAEYER voorzitter.duikgeneeskunde@nelos.be

• Mental Coaching – ELFRIE VAN POPPELEN 0497 44 60 03 mental.coaching@nelos.be

• Juridische Commissie: RENE VAN LEEUWEN 0475 65 53 55 rene.vanleeuwen@nelos.be

• Veiligheidscomité: Dr HANS ENGELS voorzitter.veiligheidscomité@nelos.be

• Commissie Duikonderricht: SVEN VANDEKERCKHOVE 0476 34 00 64 sven.vandekerckhove@nelos.be

• Voorzitter NELOS: RONNY MARGODT 0473 96 13 50 voorzitter@nelos.be

mailto:eric.sels@nelos.be
mailto:ombudsman@nelos.be
mailto:franklin.forrez@nelos.be
mailto:dirk.saman@nelos.be
mailto:voorzitter.duikgeneeskunde@nelos.be
mailto:mental.coaching@nelos.be
mailto:rene.vanleeuwen@nelos.be
mailto:voorzitter.veiligheidscomité@nelos.be
mailto:sven.vandekerckhove@nelos.be
mailto:voorzitter@nelos.be
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Gezond en Ethisch Sporten: nuttige documenten bij NELOS

➢ Gedragscode voor de NELOS Duiker - Website NELOS 20200914.pdf

➢ Medisch onderzoek contra-indicaties – Website NELOS 20171221.pdf

➢ Medische fiche NELOS – Website NELOS 20180119.pdf

➢ Duiken met Diabetes – Website NELOS NVD Richtlijn.pdf

➢ Medische fiche jeugd NELOS jongens – Website NELOS 20181022.pdf

➢ Medische fiche jeugd NELOS meisjes – Website NELOS 20181022.pdf

➢ Duiker Artsen- Geneeskundige Commissie – Website NELOS 20201201.pdf

➢ Mental Coaching folder – Website NELOS 20170221.pdf

➢ NELOS INFOMAP – Medische Info 2020 – Website NELOS

➢ NELOS INFOMAP – NELOS en Commissies – Website NELOS

➢ Instructor Manual – Website NELOS 20200507.pdf

➢ Panathlonverklaring – Website NELOS

➢ RIO Juridische Commissie – Website NELOS 20200101.pdf

➢ Presentatie Sport met grenzen: Vlaggensysteem – Website NELOS ICES.pdf

➢ Informatie voor Veiligheidscomité na ongeval – Website NELOS

➢ Duikreader-arbeidsinspectie veiligheidsplan – Website NELOS 0411,pdf
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VRAGEN ?
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