
Jaarlijks gesprek sportfederatie en API 

Het doel van dit gesprek is stil te staan bij hoe de API zijn/haar/hun rol ziet binnen jullie federatie en hoe de federatie de werking van de API ervaart. Het 

geeft ruimte om enkele belangrijke zaken te bespreken en mogelijke verbeteracties te formuleren. Je kan dit formulier op voorhand door de API laten 

invullen en dit vervolgens gebruiken om een jaarlijks gesprek te voeren.  

Kruis voor iedere stelling aan in welke mate je akkoord bent. Vijf sterren betekent helemaal akkoord. Eén ster betekent helemaal niet akkoord. 

Samenwerking federatie * ** *** **** ***** 

De samenwerking met mijn federatie verloopt vlot      
Mijn rol en mandaat als API is duidelijk voor mij      
Er wordt voldoende gecommuniceerd over mijn rol vanuit de federatie      
Ik ervaar het ethisch adviesorgaan als een meerwaarde voor mijn rol als API      
Ik kan voldoende met iemand sparren over een case binnen de federatie (vb. via intercollegiaal overleg)      
Ik voel vanuit mijn federatie dat ik cases onafhankelijk kan bekijken/opnemen      

Ik voel dat ik de ruimte krijg om mijn mening te uiten        
Ik heb voldoende vertrouwen in mijn federatie dat zij de zaken goed opvolgen      

 

Ontwikkelingsmogelijkheden / Aandachtspunten:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Contact met melders  * ** *** **** ***** 

Ik voel dat melders tevreden zijn over de inspanningen die ik lever om hen verder te helpen      
Ik voel me respectvol behandeld door melders      
Melders weten me snel en gemakkelijk te vinden door de communicatie van de federatie      

 

Ontwikkelingsmogelijkheden / Aandachtspunten:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



Kennis / Vaardigheden  * ** *** **** ***** 

Ik voel mij voldoende bekwaam om mijn rol als API in te vullen      
Ik beschik over voldoende inhoudelijke kennis en vaardigheden om zaken naar behoren te kunnen 
inschatten en/of af te handelen 

     

 

Ontwikkelingsmogelijkheden / Aandachtspunten:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Voldoening  * ** *** **** ***** 

Ik vervul mijn rol als API graag      

Ik haal voldoening uit de inspanningen die ik doe      
Ik heb het gevoel dat ik mensen help binnen mijn rol als API      

 

Ontwikkelingsmogelijkheden / Aandachtspunten:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Bewaken van eigen grenzen  * ** *** **** ***** 

Ik kan de meldingen en situaties ook loslaten en de grenzen voor mezelf bewaken      
Ik weet bij wie ik terecht kan wanneer ik met vragen, problemen en/of bezorgdheden zit      
De tijd die ik aan het behandelen van cases besteed voor de federatie voelt goed aan voor mij      

 

Ontwikkelingsmogelijkheden / Aandachtspunten:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  



Samenwerking Centrum Ethiek in de Sport (ICES) * ** *** **** ***** 

De samenwerking met ICES verloopt vlot      
Ik weet ten allen tijde wanneer, hoe en bij wie van ICES ik terecht kan       
De adviezen van ICES helpen mij op weg om de volgende stappen in een case te zetten      

 

Ontwikkelingsmogelijkheden / Aandachtspunten:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


