HANDLEIDING ‘KNOP 1712’
Tips om de ‘knop 1712’ op de website van jouw
sportorganisatie te plaatsen

Waarom een knop op de website van elke sportorganisatie?
Het is belangrijk dat in de sportclub een cultuur bestaat van openheid waar iedereen het gevoel
heeft incidenten te kunnen melden. We raden sportclubs dan ook aan om een club-API
(AanspreekPersoon Integriteit) aan te stellen.
Om de drempel om te praten over grensoverschrijdend gedrag te verlagen, raden we sportclubs
aanvullend aan om een knop met link naar de hulplijn 1712 te plaatsen op hun website. Let wel:
hulplijn 1712 is geen meldpunt en kan dus niet dienen als vervanging van een club-API. We zien
het eerder aanvullend: niet iedereen durft misschien direct naar een API stappen en kan dan via
1712 op een anonieme manier al eens zijn of haar verhaal doen. Bij 1712 zijn de medewerkers
op de hoogte van de procedure om in de sport te melden via de club-API en/of federatie-API.
Je kan de knop met link naar 1712 plaatsen op de homepagina van de website van de sportclub,
op de pagina waar ook de gedragscode van de sportclub staat, op de pagina waarop de club-API
zichzelf voorstelt, op de contactpagina … Je geeft op die manier als club een belangrijk signaal
aan je leden. Je toont dat grensoverschrijdend gedrag niet kan in de club en dat jullie open staan
om erover te praten en meldingen te ontvangen.

Over hulplijn 1712
“1712 is een professionele hulplijn voor burgers die een vraag hebben over geweld, misbruik en
kindermishandeling. 1712 is er zowel voor minderjarigen als voor volwassenen. 1712 is er voor
slachtoffers, plegers en omstaanders van geweld. De hulplijn is gratis en anoniem. Je kunt elke werkdag
met 1712 bellen of chatten. Mailen kan altijd. Meer info en de openingsuren vind je op 1712.be”
Vermeld je deze informatie graag op je website, dan vragen we om bovenstaande tekst te
gebruiken of een afgeleide daarvan.

De knop toevoegen op de website van je sportorganisatie
Vraag ondersteuning aan de persoon die je website beheert. Wil je graag zelf aan de slag, volg
dan onderstaande stappen.

Optie 1: via code (iframe)
De gemakkelijkste optie is om te werken met de code die we ter beschikking stellen. Je hoeft dan
zelf niets in te stellen, maar dient enkel de code op de juiste plaats toe te voegen. De vierkante
knop met roll-over effect (zie verder) verschijnt dan automatisch met link naar de website
www.1712.be. Volg onderstaande stappen.

Stap 1: Log in op de back-end van de website van je sportorganisatie en ga naar de pagina
waarop je de knop wil plaatsen (bv. pagina waarop je de club-API voorstelt, de homepagina, de
contactpagina, …).

Stap 2: Kopieer volgende code en plak deze op de plaats waar je de
knop wil zetten. Doe dit in het tekstvak voor html. In WordPress heet dit
‘tekst’ in plaats van ‘visueel’.
<iframe scrolling="no" src="https://www.ethischsporten.be/iframe-1712/"
width="200" height="200" style="border:none"></iframe>
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Voeg naast of boven de knop eventueel ook volgende tekst (of een afgeleide ervan) toe:
“1712 is een professionele hulplijn voor burgers die een vraag hebben over geweld, misbruik en
kindermishandeling. 1712 is er zowel voor minderjarigen als voor volwassenen. 1712 is er voor
slachtoffers, plegers en omstaanders van geweld. De hulplijn is gratis en anoniem. Je kunt elke werkdag
met 1712 bellen of chatten. Mailen kan altijd. Meer info en de openingsuren vind je op 1712.be”

Stap 3: Update de pagina en klaar!
Optie 2: via de PNG- of GIF-bestanden
Wil je graag een ander formaat dan de vierkante knop gebruiken of wil je een GIF-bestand
toevoegen, dan kan je zelf de nodige PNG- of GIF-bestanden toevoegen. Hulplijn 1712 heeft
PNG-bestanden en GIF-bestanden ontwikkeld in verschillende formaten zodat zoveel mogelijk
verschillende type websites de bestanden kunnen integreren. Belangrijk: zowel op het PNGbestand als op het GIF-bestand moet nog de weblink www.1712.be gelegd worden.
In de bestandsnaam staat telkens de afmeting in pixels vermeld. Opgelet, deze bestanden zijn in
werkelijkheid groter om zeker voldoende kwaliteit te hebben. Je kan de bestandsgrootte
gemakkelijk zelf aanpassen in de meeste CMS-systemen (bv. WordPress, Drupal, …).
Je kan kiezen om de knop als PNG-bestand toe te voegen of om een bewegend GIF-bestand toe
te voegen. Daarnaast kan je ook kiezen voor een roll-over. Een roll-over is een afbeelding die van
uiterlijk verandert wanneer de gebruiker er met de muis over zweeft. De roll-overs zijn de
bestanden met “RO” in de naam van het PNG bestand. Je kiest zelf wat je het best vindt passen
op je website en wat het gemakkelijkst lukt. Ook het formaat kan je zelf bepalen afhankelijk van
wat het best past op de website van jouw organisatie.

Stap 1: Log in op de back-end van de website van je sportorganisatie en ga naar de pagina
waarop je de knop wil plaatsen (bv. pagina waarop je de club-API voorstelt, de homepagina, de
contactpagina, …)

Stap 2: Download het gekozen PNG-bestand of GIF-bestand van onze website en upload het
op je website. Je kiest zelf welk formaat je gebruikt en welk type bestand. Heb je ervaring met
websites, dan kan je de knop ook als roll-over installeren (je voegt dan beide bestanden met
dezelfde pixelgrootte toe: bv. 300x100 & 300x100-RO en stelt in dat de tweede zichtbaar wordt
wanneer er met de muis over gezweefd wordt. Dit instellen is anders in elk CMS en vraagt dus
ervaring). Pas het formaat van de afbeelding aan naar het formaat in de titel (bv. 300x100).

Stap 3: Leg een hyperlink op de afbeelding naar www.1712.be. Op die manier linkt de knop
door naar de website van hulplijn 1712. Voeg naast of boven de knop eventueel ook volgende
tekst (of een afgeleide ervan) toe:
“1712 is een professionele hulplijn voor burgers die een vraag hebben over geweld, misbruik en
kindermishandeling. 1712 is er zowel voor minderjarigen als voor volwassenen. 1712 is er voor
slachtoffers, plegers en omstaanders van geweld. De hulplijn is gratis en anoniem. Je kunt elke werkdag
met 1712 bellen of chatten. Mailen kan altijd. Meer info en de openingsuren vind je op 1712.be”

Stap 4: Update de pagina en klaar!
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