Samen verder werken aan een veilig en zuiver
basketbalklimaat
De Vlaamse overheid maakt een prioriteit van veilige en zuivere sportbeleving. Basketbal Vlaanderen
heeft in een recent verleden reeds initiatieven in domeinen als letselpreventie en doping genomen.
Ons engagement om de doelstellingen rond een veilig en zuiver sportklimaat te realiseren, staat buiten
kijf en we ontwikkelen in domeinen als grensoverschrijdend gedrag of matchfixing een politiek en
actieplan, waarbij we al onze clubs mee in willen betrekken. Wij zijn immers allemaal samen
verantwoordelijk om te waken over de bescherming van onze basketbalspelers, -scheidsrechters, coaches, -vrijwilligers, …
In het kader van de problematiek rond (seksueel) grensoverschrijdend gedrag stelde de overheid
onlangs 6 nieuwe beleidsmaatregelen op voor de sportsector. Samen met de andere sportfederaties
gaan we aan de slag: wij zullen nog meer belang hechten aan dit thema en verschillende stappen
nemen zodat wij de clubs op maat kunnen informeren en ondersteunen.
Een eerste stap is gezet door een aanspreekpersoon integriteit oftewel een vertrouwenspersoon
binnen Basketbal Vlaanderen aan te duiden. Emily Lecompte is het contactpunt binnen onze federatie
omtrent alles dat met medisch en ethisch verantwoord sporten te maken heeft. Zij volgde de opleiding
voor aanspreekpersonen integriteit georganiseerd door het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport
(ICES). Clubs kunnen bij Emily terecht voor vragen en bezorgdheden rond (seksueel)
grensoverschrijdend gedrag binnen het basketbal.
Onze initiatieven worden ook doorgetrokken naar het niveau van de clubs: wij verwachten dat elke
club tegen de start van het volgend seizoen een vertrouwenspersoon binnen de club aanduidt. Een
vertrouwenspersoon is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij basketbalspelers, ouders, trainers
of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel)
grensoverschrijdend gedrag en integriteit. Deze vertrouwenspersoon bouwt mee aan het beleid rond
ethisch verantwoord sporten binnen de basketbalclub (bv. waken over gedragscodes voor spelers,
coaches, …) en neemt initiatieven voor een veiliger en gezonder sportklimaat. De vertrouwenspersoon
heeft bij voorkeur een luisterend oor, kan discreet handelen en kan doorverwijzen naar externe
hulpverleners indien nodig. Emily zal deze personen informeren, ondersteunen en adviseren in de
geciteerde problematiek.
Verder overweegt Basketbal Vlaanderen om een ethische commissie, eventueel
sporttakoverschrijdend, op te richten. Deze ethische commissie zal bestaan uit experten binnen het
vakgebied. Zij zullen proactief advies over het integriteitsbeleid en reactief advies bij incidenten geven.
Meer informatie over medisch en ethisch verantwoord sporten binnen Basketbal Vlaanderen kunt u
hier vinden.
Contactgegevens zijn: Emily.Lecompte@Basketbal.Vlaanderen of tel. 09/2777759.

