
Mijn kind veilig houden in de sport

Wat is integriteit en waarom is het belangrijk in de sport?
Integriteit beschermen is het bevorderen van het welzijn van een kind en het 
beschermen tegen alle vormen van bedreigingen. Het is simpelweg al het 
nodige doen om het risico van schade voor  kinderen en jongeren tot een 
minimum te beperken. Het is belangrijk om te verzekeren dat alle kinderen op 
een veilige en plezierige manier kunnen sporten.
Wat zijn de potentiële risico's waar ik op moet letten?
Hoewel sport tal van voordelen voor kinderen kan bieden, zijn er ook potentiële 
risico's en is het belangrijk om je hiervan bewust te zijn. Dergelijke risico’s 
kunnen fysiek, psychologisch en seksueel zijn.
Hoe kan ik mijn kind veilig houden in de sport?
Vraag naar het beleid van de club van uw kind rond integriteit en breng tijd 
door in de sportclub om meer te weten te komen over de cultuur van de club. 
Neem ook de tijd om met uw kind te praten over belangrijke 
“veiligheidsboodschappen”.
Welk beleid en procedures moet een club hebben om kinderen veilig te 
houden?
Het exacte beleid en de exacte procedures kunnen per club en organisatie 
verschillen. De beste praktijkvoorbeelden van clubs tonen het succes aan van 
aanwervingsprocedures, meldingsprocedures, vereisten naar ouderlijke 
toestemming, gedragscodes en de aanstelling van welzijnsfunctionarissen (in 
Vlaanderen de API, aanspreekpersoon integriteit).
Wat mogen ouders verwachten van de coach van hun kind?
Ook de coaches moeten het belangrijk vinden uw kind geniet van zijn sport. Ze 
moeten samenwerken met u als ouder om ervoor te zorgen dat uw kind veilig 
blijft en zo lang mogelijk aan sport doet.
Met wie moet ik contact opnemen als ik me zorgen maak over de veiligheid 
van mijn kind?
Ook dit zal verschillen tussen clubs en landen. Maar de beste contactpersonen 
zijn de coach van uw kind, de welzijnsfunctionaris van de club, de 
welzijnsfunctionaris in de sportfederatie of -organisatie van uw kind, 
professionele hulplijnen of in de ernstigste gevallen de politie.


