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Vertrouwenspersoon Juliana  
De vertrouwenspersoon (VP) is er niet voor het bestuur, de VP is er voor iemand, die ongewenst gedrag wil 
melden (melder). 
 
Ongewenst gedrag kent twee vormen, sociaal (hoe gaan we met elkaar om, bijvoorbeeld pesten, 
ongewenste intimiteiten etc.) en zakelijk (een “ greep uit de kas”, het ontvreemden, beschadigen, verkeerde 
zorg voor materieel etc.). Diegene, waarover de melding gaat, noemen we beklaagde. 
 
Een VP is laagdrempelig, goed bereikbaar en zijn/haar naam is bekend bij alle leden, ouders en verzorgers 
binnen de vereniging. De VP doet niet aan waarheidsvinding, maar is meer procesbegeleider en ondersteunt 
de melder. 
 
Wanneer een melder een melding doet bij de VP is het de taak van de VP om de melder bij te staan. Heet is 
van belang, dat de melder zelf regie blijft voeren op het (vervolg-) proces. De VP meldt alleen met 
toestemming van de melder zaken aan anderen, dus ook niet aan het bestuur. De VP heeft een 
geheimhoudingsplicht. 
 
De melder dient te allen tijde zelf regie te houden, omdat ongewenst gedrag iets is wat niet is geoorloofd in 
eerste instantie op basis van wet- en regelgeving en niet op basis van verenigingsregels. Uiteraard laten we 
als vereniging zien, dat we het onderwerp serieus nemen, daarom hebben we omgangsregels, een VOG etc., 
maar wanneer er iets gebeurt, wat niet door de beugel kan, zijn daar externe instanties voor. Dat wil 
anderzijds niet zeggen, dat alles direct naar bv. de politie moet: wanneer (naar tevredenheid en met 
toestemming van de melder) iets intern binnen de vereniging opgelost kan worden, is dat een reële optie. 
 
Oplossingsrichtingen bij een melding: 

 Melder (of ouder/verzorger) spreekt met beklaagde 

 Melder meldt zaak bij bestuur. Bestuur neem actie op aangeven melder 

 Melder meldt bij externe instantie (bv. politie): politie onderneemt actie. 
 
Wanneer de VP in aanraking komt met een strafbaar feit komt dit in conflict met de geheimhoudingsplicht, 
immers iedereen moet strafbare feiten melden. Het is van belang de VP van deze mogelijke conflictsituatie 
te vrijwaren, door iemand aan te wijzen als meldingsinstantie. De VP kan dan zijn melding doen, dit 
aangeven aan de melder zonder zelf tussen meldplicht en geheimhouding knel te zitten. 
 
De vertrouwenspersoon kan regelmatig sparren met het bestuur, om ontwikkelingen door te spreken. 
Gezien bovenstaande zaken geeft de vertrouwenspersoon geen concrete informatie over lopende zaken, 
gezien de geheimhoudingsplicht. 
 
Advies en hulp 
Voor informatie, hulp of advies kun je terecht bij de vertrouwenspersonen sociale veiligheid 
Gert-Jan Polman: 06-19981358 
Linda Haydari-Weinberger: 06-48775104 
Marcus Wiebenga: 06-50621223 
vertrouwenspersoon@juliana-amersfoort.nl  
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