
 

Preventief beleid integriteit 

De VKF wil de clubs meenemen in het kwaliteitsbeleid en schrijft kwaliteitslabels uit voor clubs die zich 

engageren tot bepaalde acties. De ondernomen acties zorgen voor een preventieve aanpak door onze 

clubs.  
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A Risico-inschatting bij de VKF 

Ook binnen onze federatie kan de individuele integriteit geschaad worden.  

(S)GG wordt makkelijk teniet gedaan. In de meeste gevallen blijft het nog steeds een taboe: ‘In mijn club 

gebeurt dat niet’ of ‘Het zal wel zo erg niet zijn’. Niemand wil graag geconfronteerd worden met een 

incident. Toch is het belangrijk dat er uitgegaan wordt van de beleving van de melder. Op basis hiervan 

moeten de nodige stappen steeds gezet worden ter preventie alsook als reactie indien nodig.  

Een groot “dark number“ blijft verontrustend. Dit wil zeggen dat zowat de helft van de feiten niet 

gemeld worden.  

Mogelijk grensoverschrijdende gedragingen waar karateka’s mee geconfronteerd kunnen worden: 

 overmatig intensieve training; 

 systematisch onvoldoende rust; 

 lichamelijke straffen; 

 zware voedingsdiëten; 

 het aanmoedigen van hard spelen of ‘speel om pijn te doen’-attitudes ; 

 het opleggen van dopinggebruik; 

 het pesten van leeftijdsgenoten; 

 in verlegenheid brengen; 

 negatieve kritiek op sportieve prestaties; 

 schreeuwen / vloeken; 

 negatieve kritiek op uiterlijk of gewicht; 

 negeren; 

 niet respecteren van de aangegeven grenzen 

 vreemde aanrakingen; 

 op gevoelige zones technieken uitvoeren; 

 mening niet mogen uiten; 

 vervelende grappen over iemands persoonlijkheid, religie, sekse, interesses…; 

 ongelijke positie tussen mannen en vrouwen; 

 de mannen zijn superieur 

 sprake van machtsmisbruik ‘ik ben trainer’ 

 seksueel misbruik; 

 … 

De VKF stelt een risico-analyse ter beschikking voor haar clubs zodanig een preventief beleid 

opgemaakt kan worden aan de hand van de resultaten. 

  



 

B Clubs sensibiliseren  

De VKF vindt het belangrijk dat haar clubs deelnemen in een preventief en kwaliteitsvol beleid 

betreft de individuele integriteit. Dit wil zeggen dat de federatie een aantal regels oplegt ten aanzien 

van de clubs om het preventie – en kwaliteitsbeleid te garanderen.  

Daarnaast verbindt de VKF zich ertoe om haar clubs voldoende ondersteuning te bieden, zowel 

beleidsmatig als logistiek, in het vormen van een clubbeleid betreft ethiek.  

I Uittreksel van het strafregister, model II  

De VKF verplicht de hoofdtrainers van haar clubs om een uittreksel van het strafregister, model II,  te 

bezorgen aan de federatie. Na ontvangst van het document zal er enkel een registratie plaatsvinden en 

wordt het document nadien vernietigd. 

II Club en provincie-api’s 

De VKF vindt het belangrijk dat alle individuele leden terecht kunnen bij een aanspreekpersoon welke 

vaak aanspreekbaar is. Om de federatie-api aan te spreken is er een te grote afstand. (zie 

communicatielijnen) 

Het installeren van een club-api en een provincie-api zorgt voor een laagdrempelig aanspreekpunt als 

het gaat over een reactieve aanpak. Daarnaast zorgt de aanstelling van een api voor een drempel in het 

gedrag van mogelijke daders.  

De VKF beveelt het aanduiden van een club-api/provincie-api sterk aan, alsook het het volgend van de 

bijscholing ‘Sporten met grenzen’ door de hoofdtrainers en jeugdverantwoordelijken.  

In 2020 zullen op verschillende locaties bijscholingen georganiseerd worden door de VKF.  

Na de bijscholingen engageert VKF zich om een netwerk te creëren van club en/of provincie-api’s 

zodanig er laagdrempelige aanspreekpunten zijn in de Vlaamse karateclubs. De federatie ondersteunt 

de clubs om binnen dit netwerk een samenwerking aan te gaan.  

III Integriteitscharter en kwaliteitslabels  

Clubs krijgen de mogelijkheid een integriteitscharter te ondertekenen. Door dit te doen tonen ze dat ze 

samen met de federatie willen werken aan een ethisch veilige omgeving voor alle karateka’s. Ze gaan 

hierbij akkoord met de gedragscodes en de karatecode van de federatie.  

Door het ondertekenen van het charter verbindt de club zich ertoe  

 om de persoonlijke integriteit, zowel fysiek als psychisch, van iedereen die karate beoefent, te 

beschermen; 

 dat de trainers, vrijwilligers, begeleiders en bestuurders steeds handelen op een integere 

manier; 

 dat de karateka wordt beschermd tegen de negatieve effecten die karate kan veroorzaken, 

zoals stress, prestatiedruk, blessures en gezondheidsrisico’s, dopingmisbruik, intimidatie, 

pestgedrag, machtsmisbruik, agressie en geweld; 

 de gedragscodes van de VKF te implementeren in de club 

 problemen, ongewenst gedrag en klachten te melden, te registreren en aan te pakken.  



 

Na het ondertekenen van de charter kunnen clubs verschillende acties ondernemen t.a.v. een 

ethische cultuur binnen hun club.  

Clubs die concrete acties ondernemen worden ondersteund door de federatie. Deze clubs zullen 

zichtbaar op de website van de federatie gezet worden. Daarnaast krijgt de club een kwaliteitslabel dat 

ze zelf op hun website kunnen plaatsen.  

Door het ondernemen van deze acties zetten clubs volgende stappen: 

 Ze maken (S)GG bespreekbaar; 

 ze hebben een Club-API; 

 ze implementeren gedragscodes; 

 ze integreren een handelingsprotocol; 

 ze hanteren een aanwervingsbeleid voor vrijwilligers; 

 ze informeren de betrokkenen. 

Ze kunnen deze stappen zetten op 3 niveaus: ‘basis, iets meer en totaalaanpak’. 

Clubs ontvangen per behaald niveau een kwaliteitslabel. 

Niveau I (basis) 

 De club heeft een API benoemd 

 De trainer en de API volgen de opleiding ‘Sport met Grenzen’. 

 Het bestuur/trainersteam voert een zelfscan uit over het clubbeleid 

 De club maakt de Karate Code bekend bij zijn leden 

 De club heeft kennis van het handelingsprotocol van de VKF en denkt na over zijn 

handelingsprotocol. 

Niveau II (iets meer) 

 Het bestuur/trainersteam voert een risicoanalyse uit 

 Minimum 1 persoon, de API volgt de bijscholing club-API 

 De API kan beschikken over een handleiding  

 De club maakt een richtlijn op over de bekendmaking van de API. 

 De club implementeert de Karate Code in de eigen werking  

 De club beschikt over een profiel van het noodteam 

 De club toont aan dat hij nadenkt over een beleid betreft het aanwerven van vrijwilligers 

 De club beschikt over een info- en/of welkombrochure waarin het ethische aspect 

opgenomen is 

Niveau III (totaalaanpak) 

 De club beschikt over een clubvisie 

 Werkt indien nodig met andere club-api’s, de provincie-api en/of de federatie-api (zie 

terugkomdagen) 

 De api volgt georganiseerde momenten van de federatie 

 De club heeft een beleid omtrent het aanwerven van vrijwilligers 

 De club laat zijn vrijwilligers de gedragscodes tekenen  

 De club heeft richtlijnen omtrent het uittreksel strafregister model II 

 De club organiseert actief informatiemomenten voor trainers, bestuurders… 

 De club heeft een handelingsprotocol opgenomen in zijn ethisch beleid 



 

IV Terugkomdagen 

Omdat de VKF haar clubs blijvend wil sensibiliseren zal er vanuit de federatie regelmatig een 

terugkomdag georganiseerd worden. Mocht blijken dat er vraag is naar meerdere terugkomdagen, kan 

dit georganiseerd worden.  

Het doel van deze terugkomdagen is om steeds een ethisch aspect toe te lichten, met inspraak van de 

API’s en/of clubs. Voorbeelden kunnen zijn: pesten, fairplay, winnen en verliezen… Daarnaast zijn de 

terugkomdagen een vorm van ondersteuning voor de API’s en kunnen cases besproken worden.  

Vanuit deze cases kan het ethisch beleid aangepast worden, zowel kwalitatief, preventief als het reactief 

onderdeel. 

 


