Campus Sanderus,
Thomas More Antwerpen

05•09•2017

Luister! VOICE erkenningsmoment

Getuigenissen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport
VOICE is een Europees project dat getuigenissen van slachtoffers van seksueel geweld in de sport onderzoekt en aanbevelingen
doet om de aanpak te verbeteren.
Julie was 13 toen ze verkracht werd door haar zwemcoach. Hilde werd tijdens het omkleden meerdere keren begluurd door de zaalwachter van de sporthal. Sarahs teamgenoot dwong haar tot orale seks. Hanna’s handbaltrainer maakte elke training opmerkingen
over haar borsten of haar billen. Ruben ontving seksueel getinte sms’jes van de assistent-voetbalcoach.
Na de lancering van onze VOICE clip in mei 2017, getuigden enkele (voormalige) sporters ook in het openbaar over ongewenst
seksueel gedrag dat ze ervaarden tijdens hun sportcarrière.Vele anderen deelden hun verhaal met ons, in het kader van het VOICE
project. Vaak hebben ze jarenlang gezwegen, uit schuld, schaamte of omdat ze bang waren voor de gevolgen. Tijdens dit forum geven
we slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport de kans om hun verhaal te doen en gehoord te worden. Tegelijkertijd willen we Vlaamse sportactoren informeren over het onderwerp en samen nadenken over de aanpak ervan.
Een greep uit het programma van deze dag: persoonlijke getuigenissen van slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de
sport, een gesprek met de VOICE ambassadeurs en de Vlaamse Kinderrechtencommissaris, 10 mythes over seksueel geweld in de sport,
de Sport met Grenzen vlaggensysteem workshop, een uitwisselen van goede praktijken en een workshop over het opstellen van een
preventiebeleid in jouw sportorganisatie.

Datum en locatie
• Dinsdag 5 september 2017, 9.30u – 16.30u
• Thomas More hogeschool Antwerpen
Campus Sanderus
Molenstraat 8, 2018 Antwerpen
(op wandelafstand van station Antwerpen-Centraal)

Doelgroep
Medewerkers van sportfederaties, sportdiensten en
sportverenigingen, (para-)medici, sportcoaches,
clubbestuurders, professionele hulpverleners,
beleidsmakers, onderzoekers en studenten.

Praktische informatie
• Prijs: €65, inclusief onthaal met koffie, koffiepauze, lunch met dessert, congresmapje en het Sport met Grenzen
vlaggensysteem pakket (2e editie)
• Inschrijven kan via deze link.
• Met inhoudelijke vragen kan je terecht bij voice@thomasmore.be.
Bij vragen over inschrijving, betaling en facturatie, kan je contact opnemen met marleen.vanremoortere@thomasmore.be.

Organiserende Vlaamse partners
Thomas More hogeschool Antwerpen, onderzoeksinstituut CAPRI van de Universiteit Antwerpen, het Centrum Ethiek in
de Sport (ICES) en het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
Met de steun van Sport Vlaanderen en de Vlaamse Sportfederatie

Programma
9:00
9:30

Onthaal
Verwelkoming
Door Peter De Graef, opleidingshoofd Toegepaste Psychologie aan de Thomas More hogeschool Antwerpen.
Door Kristine De Martelaer, professor aan de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Utrecht. Ze is voorzitter
van ICES (Internationaal Centrum Ethiek in de Sport) en medeauteur van ‘Sport met grenzen’.

Openingswoord
Door Vlaams minister van Sport Philippe Muyters en Chef Sport Gert Vande Broek.

9:50

VOICE en de 10 mythes over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport
Door Tine Vertommen, criminologe aan de Thomas More hogeschool Antwerpen en Universiteit Antwerpen
en projectleider van VOICE.
Door Dagmar Stockman, klinisch psychologe en VOICE onderzoeksassistent.

10:30

KOFFIEPAUZE

11:00

Luister! Slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag nemen het woord
Door VOICE VIP’s en ambassadeurs.

12:00

Reactie van de Kinderrechtencommissaris

12:30

LUNCH

13:30

Workshops I (keuze uit de 5 parallelsessies)

Door Bruno Vanobbergen, sedert juni 2009 Vlaams Kinderrechtencommissaris. Bruno Vanobbergen is ook
gastdocent aan de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van de Universiteit Gent.

• Vlaggensysteem
Door Kristine De Martelaer, VUB & ICES en Erika Frans, Sensoa
• Preventiebeleid: Wat kun je als sportfederatie doen, op kwaliteits-, preventie- en reactieniveau?
Door Sophie Cools, VSF en Paula Vanhoovels, VAL
• AanspreekPersoon Integriteit (API)
Door Arne Aerts, ICES en Jord Vandenhoudt, Sport Vlaanderen
• Tuchtrecht in sportorganisaties
Door Els De Waegeneer, Universiteit Gent en Elise Willems, beleidsmedewerker
Met inbreng van de juristen van Sport Vlaanderen en VSF
• Van vermoeden, over aangifte tot hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld
Door Erik Van Dooren en Ilse Van Campenhout, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel

14:30

SWITCH

14:45

Workshops II (keuze uit de 5 parallelsessies)

15:45

16:15

Plenair eindwoord

Door Kristine De Martelaer

EINDE

Workshops
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Workshop 1: Het vlaggensysteem

Dit handige pedagogische instrument leert je lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag van sporters of ten aanzien van
sporters correct inschatten, waardoor je er adequaat op kan reageren indien nodig. Het instrument is ontwikkeld door Sensoa en in 2012
aangepast, samen met de sportsector, zodat de 30 situaties in deze versie naadloos aansluiten bij jouw praktijk in de sport.
Kristine De Martelaer is professor aan de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Utrecht. Ze is voorzitter van ICES (Internationaal
Centrum Ethiek in de Sport) en ook medeauteur van ‘Sport met grenzen’.
Erika Frans is beleidsmedewerker bij Sensoa en is de ontwikkelaar van zowel de originele versie van het Vlaggensysteem, alsook alle
doorontwikkelingen naar de sport-, jeugd- en onderwijssector. Erika heeft een jarenlange ervaring in beleidswerk omtrent de lichamelijke
en seksuele integriteit van kinderen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Workshop 2: Wat kun je als sportfederatie doen, op kwaliteits-, preventie- en reactieniveau?

In deze sessie wordt aangegeven welke zaken een sportorganisatie kan ondernemen op vlak van kwaliteits-, preventie- en reactiebeleid.
Daarbij wordt bekeken wat een minimale set aan acties zijn en welke andere mogelijkheden er zijn. Daarnaast geven we ervaringen uit
de praktijk vanuit de Vlaamse Atletiekliga mee. Er wordt voornamelijk gefocust op beleid en implementatie bij sportfederaties, maar ook
andere organisaties zijn welkom.
Sophie Cools is directeur sport bij de Vlaamse Sportfederatie en bestuurder bij ICES. Ze werkte de laatste jaren actief mee aan de
ontwikkeling van de instrumenten rond seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Daarnaast heeft ze inzicht in de werking van de
Vlaamse sportfederaties op vlak van ethisch sporten.
Paula Vanhoovels is coördinator basissport en clubondersteuner bij de Vlaamse Atletiekliga. Ze is er onder andere verantwoordelijk voor
doelgroepenbeleid en gezond en ethisch sporten. De Vlaamse Atletiekliga zette de afgelopen jaren actief in op kwaliteits-, preventie- en
reactiebeleid op vlak van ethisch sporten en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Workshop 3: De Aanspreekpersoon Integriteit (API)

Iedereen in een sportorganisatie moet met zijn of haar vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag ergens
terecht kunnen. Deze sessie geeft meer informatie over het belang van aanspreekpunten, de mogelijkheden hoe je dit kan organiseren,
en welke meldprocedures je kan voorzien.
Arne Aerts is beleidsmedewerker bij ICES (Internationaal Centrum Ethiek in de Sport). Arne volgt het ethisch beleid van sportfederaties
op en is medeauteur van de ‘sport met grenzen’ instrumenten.
Jord Vandenhoudt is beleidsmedewerker bij Sport Vlaanderen en werkt rond ethisch sporten en sociaal-maatschappelijke projecten.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Workshop 4: Tuchtrecht

Als sportfederatie is het cruciaal om, binnen het reactief beleid, een sterke tuchtrechtelijke basis te hebben. Dat gaat om: het samenstellen van een tuchtcommissie, het opnemen van bepalingen rond seksuele en lichamelijke integriteit in het tuchtrecht, het voorzien van
een procedure van melding tot uitspraak van een tuchtrechtelijke sanctie. In deze sessie worden voorbeelden van federaties bekeken en
worden diverse opties en modellen besproken.
Els De Waegeneer is ethica en onderzoeker aan de Universiteit Gent.
Elise Willems is beleidsmedewerker van ICES.
Met inbreng van de juristen van Sport Vlaanderen en de Vlaamse Sportfederatie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Workshop 5: Van vermoeden, over aangifte tot hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld

Wat zijn signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Hoe handel je bij een vermoeden of een onthulling? Hoe ga je ’t gesprek
aan met het slachtoffer, de ouders, de vermoedelijke pleger, en de andere clubleden? Hoe verloopt een aangifte en welke gerechtelijke
procedure kan er dan opgestart worden? En wat met de zorg aan het slachtoffer, de pleger en de omgeving?
Erik Van Dooren is directeur van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel.
Ilse Van Campenhout is psychologe van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel en coördinator van www.nupraatikerover.be.

