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Handelingsprotocol

Fase 1 In kaart brengen van situatie
Heb ik een voldoende duidelijk beeld van de situatie of  dien ik nog partijen aan te spreken ter 
verduidelijking?

• Hulpmiddelen: Checklist, W-vragen, LSD, rapporteringsformulier, fiche tips voor 
crisiscommunicatie

Fase 2 Inschatten van de ernst
Welke kleur vlag ken je aan het incident toe? Gaat het om een strafbaar feit? Is er sprake van 
een overtreding van de gedragscode/tuchtreglement? 

• Hulpmiddelen: vlaggensysteem (normatieve lijst), wetgeving, juridische Q&A Stibbe, 
gedragscode/tuchtreglement/huishoudelijk reglement

Fase 3
= REACTIE

Advies formuleren en uitvoeren
Wat moet er intern gebeuren (KT/LT)? Wat zijn de verwachtingen? 
Naar wie dient er actie ondernomen te worden? Is het nodig om door 
te verwijzen naar externe organisaties? Wie neemt de regie van de 
uitvoering van het advies?
• Hulpmiddelen:  actiematrix (wat/wie), wegwijzer

Fase 4 Nazorg 
Hoe voelen de betrokken partijen zich ondertussen bij de situatie? Kan de case worden 
afgesloten?

• Hulpmiddelen: driegesprekkenmodel 

Fase 5 Evaluatie en verbeteracties
Hebben we het incident goed afgehandeld? Wat wel? Wat kon beter? 
Hoe verliep de communicatie? Zijn afspraken / procedures voldoende duidelijk? Is er teveel 
ruimte voor interpretatie?

• Hulpmiddelen: 6 beleidsinitiatieven, matrix verbeteracties





Belang verantwoordelijkheid
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(ANALYSE)



SITUATIESCHETS
(ANALYSE)



ERNST 
INSCHATTEN

ü GEVAAR / URGENTIE

Is er nog steeds gevaar (hoogdringendheid)? 

ü HERHAALDELIJKHEID 
Is dit een eenmalig incident of terugkerend iets? (bv. zichzelf onderhoudende dynamiek)?

ü STRAFBAARHEID (juridisch)
Betreft het hier strafbare feiten? 

ü SCHADE / IMPACT
Wat is de schade (fysiek/psychisch) voor het slachtoffer? 

ü LEEFTIJD / ONTWIKKELING
Wat is de leeftijd van de betrokkenen? Past het gedrag passend bij de ontwikkeling van jongeren?

ü INTENTIES (waarom?)
Wat waren de intenties/ motieven? Moedwillig kwetsen vs per ongeluk of anders bedoeld

ü ZELFINZICHT / BEWUSTZIJN
Is er schuldbesef aanwezig? Kan de persoon zijn eigen aandeel zien vs alles ontkennen of minimaliseren? 
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ADVIES



Aanspreekpersoon integriteit federatie: Gretl Vandamme
gretl.vandamme@zwemfed.be
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Case Onderwerp

1 Berichten in WhatsApp-groep over druggebruik in privé-situatie Drugs, experimenteergedrag, grenzen verantwoordelijkheid club

2 Pestincident op stage – inmenging ouders Pesten, No Blame, omgaan met ouders, rol API

3 Pestsituatie op school zet zich verder in de club Pesten, gateway behaviour

4 Trainer krijgt printscreens van pesterijen in messenger groep Pesten, Cyberpesten

5 Conflict tussen ouders zorgt voor conflict tussen zwemsters Conflict

6 Discussie over selectie Selecties, sportouders

7 Ouder wil vrouwelijke lesgever voor dochter Interculturaliteit, sportouders, sport met grenzen

8 Vechtpartij tussen broers ALKAES-methode

9 Trainer deelt badmuts uit met ‘SUKKEL’ op Pedagogisch handelen, belang sterke API



AANDACHTSPUNTEN & SUGGESTIES

• Pesten vs plagen

• Pesten als sociaal probleem (groepsdynamiek)

• Ouderperspectief: reactie van/naar hen (empathie & verantw.h. tonen, afspraken, effect)

• Verantwoordelijkheid als club (signaalfunctie)

• Straffen voor daden vs straffen voor pesten

• Nazorg & monitoring

• Preventie (o.a. vertrouwenspersoon)

• No Blame methode (gevoelens > feiten)





AANDACHTSPUNTEN & SUGGESTIES

• Transparantie: duidelijke, eerlijke en relevante selectiecriteria !!!

=> Motto: hoe meer werk op voorhand, hoe minder energie achteraf  moeten steken in discussies

• Regelmatige, tussentijdse evaluaties & feedback (systematiek, beleid…)

• Duiding link criteria en LT-visie, feedback naar ouders

• Ouder heeft bezorgdheden, maar wat wil het kind zelf  (hoe ziet het kind het)

• Hertesting: helpend voor het kind? 

• Nooit onder druk laten zetten, rust bewaren (>< emotionele besmetting)

• Erkennen gevoel, niet inhoud => benadrukken & uitstralen professionaliteit







AANDACHTSPUNTEN & SUGGESTIES

• ALKAES-methode (Afkoelen – Luisteren – Kansen geven – Afronden – Evalueren – Sanctioneren)

• Belang situatieschets (thuiscontext? ouderlijke betrokkenheid) & ernstinschatting (ontwikkeling?)

• Signaalfunctie van kleinste kind?

• Functie/doel gezinscabine?

• Gedragscode zwemmers (Beleid club)

• Gesprek ouders (rol API)
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Handelingsprotocol

Fase 1 In kaart brengen van situatie

Heb ik een voldoende duidelijk beeld van de situatie of  dien ik nog partijen aan te spreken ter 

verduidelijking?

• Hulpmiddelen: Checklist, W-vragen, LSD, rapporteringsformulier, fiche tips voor 

crisiscommunicatie

Fase 2 Inschatten van de ernst

Welke kleur vlag ken je aan het incident toe? Gaat het om een strafbaar feit? Is er sprake van 

een overtreding van de gedragscode/tuchtreglement? 

• Hulpmiddelen: vlaggensysteem (normatieve lijst), wetgeving, juridische Q&A Stibbe, 

gedragscode/tuchtreglement/huishoudelijk reglement

Fase 3

= REACTIE

Advies formuleren en uitvoeren

Wat moet er intern gebeuren (KT/LT)? Wat zijn de verwachtingen? 

Naar wie dient er actie ondernomen te worden? Is het nodig om door 

te verwijzen naar externe organisaties? Wie neemt de regie van de 

uitvoering van het advies?

• Hulpmiddelen:  actiematrix (wat/wie), wegwijzer

Fase 4 Nazorg 

Hoe voelen de betrokken partijen zich ondertussen bij de situatie? Kan de case worden 

afgesloten?

• Hulpmiddelen: driegesprekkenmodel 

Fase 5 Evaluatie en verbeteracties

Hebben we het incident goed afgehandeld? Wat wel? Wat kon beter? 

Hoe verliep de communicatie? Zijn afspraken / procedures voldoende duidelijk? Is er teveel 

ruimte voor interpretatie?

• Hulpmiddelen: 6 beleidsinitiatieven, matrix verbeteracties

Belang verantwoordelijkheid
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NAZORG & 
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REACTIE
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EXTERN 

ADVIES

ERNST 

INSCHATTEN

SITUATIE-

SCHETS

(ANALYSE)

SITUATIESCHETS

(ANALYSE)

ERNST 

INSCHATTEN

✓ GEVAAR / URGENTIE

Is er nog steeds gevaar (hoogdringendheid)? 

✓ HERHAALDELIJKHEID 

Is dit een eenmalig incident of terugkerend iets? (bv. zichzelf onderhoudende dynamiek)?

✓ STRAFBAARHEID (juridisch)

Betreft het hier strafbare feiten? 

✓ SCHADE / IMPACT

Wat is de schade (fysiek/psychisch) voor het slachtoffer? 

✓ LEEFTIJD / ONTWIKKELING

Wat is de leeftijd van de betrokkenen? Past het gedrag passend bij de ontwikkeling van jongeren?

✓ INTENTIES (waarom?)

Wat waren de intenties/ motieven? Moedwillig kwetsen vs per ongeluk of anders bedoeld

✓ ZELFINZICHT / BEWUSTZIJN

Is er schuldbesef aanwezig? Kan de persoon zijn eigen aandeel zien vs alles ontkennen of minimaliseren? 
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NAZORG & 
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< 12 jaar

12-16 jaar

>16 jaar

+18 jaar

13

14

15



8/06/2021

6

16

17

18



8/06/2021

7

Case Onderwerp

1 Berichten in WhatsApp-groep over druggebruik in privé-situatie Drugs, experimenteergedrag, grenzen verantwoordelijkheid club

2 Pestincident op stage – inmenging ouders Pesten, No Blame, omgaan met ouders, rol API

3 Pestsituatie op school zet zich verder in de club Pesten, gateway behaviour

4 Trainer krijgt printscreens van pesterijen in messenger groep Pesten, Cyberpesten

5 Conflict tussen ouders zorgt voor conflict tussen zwemsters Conflict

6 Discussie over selectie Selecties, sportouders

7 Ouder wil vrouwelijke lesgever voor dochter Interculturaliteit, sportouders, sport met grenzen

8 Vechtpartij tussen broers ALKAES-methode

9 Trainer deelt badmuts uit met ‘SUKKEL’ op Pedagogisch handelen, belang sterke API

AANDACHTSPUNTEN & SUGGESTIES

• Pesten vs plagen

• Pesten als sociaal probleem (groepsdynamiek)

• Ouderperspectief: reactie van/naar hen (empathie & verantw.h. tonen, afspraken, effect)

• Verantwoordelijkheid als club (signaalfunctie)

• Straffen voor daden vs straffen voor pesten

• Nazorg & monitoring

• Preventie (o.a. vertrouwenspersoon)

• No Blame methode (gevoelens > feiten)
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AANDACHTSPUNTEN & SUGGESTIES

• Transparantie: duidelijke, eerlijke en relevante selectiecriteria !!!

=> Motto: hoe meer werk op voorhand, hoe minder energie achteraf moeten steken in discussies

• Regelmatige, tussentijdse evaluaties & feedback (systematiek, beleid…)

• Duiding link criteria en LT-visie, feedback naar ouders

• Ouder heeft bezorgdheden, maar wat wil het kind zelf  (hoe ziet het kind het)

• Hertesting: helpend voor het kind? 

• Nooit onder druk laten zetten, rust bewaren (>< emotionele besmetting)

• Erkennen gevoel, niet inhoud => benadrukken & uitstralen professionaliteit
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AANDACHTSPUNTEN & SUGGESTIES

• ALKAES-methode (Afkoelen – Luisteren – Kansen geven – Afronden – Evalueren – Sanctioneren)

• Belang situatieschets (thuiscontext? ouderlijke betrokkenheid) & ernstinschatting (ontwikkeling?)

• Signaalfunctie van kleinste kind?

• Functie/doel gezinscabine?

• Gedragscode zwemmers (Beleid club)

• Gesprek ouders (rol API)
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