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Functieomschrijving	  vertrouwenspersoon	  	  
	  
Doel:	  Het	  doel	  van	  de	  functie	  is	  op	  te	  treden	  voor	  jeugdleden,	  ouders/	  verzorgers,	  leden,	  staf-‐	  en	  
bestuursleden	  in	  de	  functie	  van	  vertrouwenspersoon	  binnen	  de	  vereniging.	  	  	  
	  
Functie-‐inhoud:	  
Stelregel	  bij	  onderstaande	  is	  dat	  het	  niet	  (meer)	  mogelijk	  is	  dat	  betrokkene(n)	  zelf	  in	  gesprek	  komt	  
en/	  of	  een	  oplossing	  zoekt	  met	  stafleden,	  groepsbegeleiding	  en/	  of	  bestuursleden.	  	  	  

• Kan	  fungeren	  als	  meldpunt,	  aanspreekpunt	  of	  gesprekspartner	  bij	  ongewenste	  intimiteiten,	  
gedragingen	  of	  uitspraken	  van	  leden,	  ouders	  of	  derden.	  	  	  

• Kan	  bij	  conflicten	  optreden	  als	  intermediair	  tussen	  leden	  en	  kaderleden.	  	  	  
• Kan	  op	  verzoek	  van	  het	  bestuur	  optreden	  als	  bemiddelaar	  in	  conflicten.	  	  	  
• Kan	  door	  een	  lid,	  ouder/	  verzorger	  of	  groep	  gevraagd	  worden	  op	  te	  treden	  als	  bemiddelaar.	  	  	  
• Behandelt	  zaken	  in	  vertrouwelijke	  sfeer.	  	  	  
• Alleen	  met	  toestemming	  van	  betrokkene(n)	  worden	  derden	  in	  kennis	  gesteld	  en	  vindt	  zo	  

nodig	  verder	  overleg	  plaats.	  	  	  
• Op	  verzoek	  van	  betrokkene(n)	  kunnen	  derden	  direct	  of	  in	  een	  later	  stadium	  aan	  het	  

vertrouwensgesprek	  deelnemen.	  	  	  
• Brengt	  alleen	  met	  toestemming	  van	  betrokkene(n)	  rapport	  uit	  bij	  het	  bestuur.	  	  	  
• Kan	  een	  (vertrouwelijke)	  rapportage	  bijhouden.	  	  	  	  
• Treedt	  in	  alle	  situaties	  onpartijdig	  op.	  	  	  
• Zorgt	  er	  voor	  dat	  vertrouwelijkheid	  is	  gegarandeerd.	  	  	  
• Kan	  eventueel	  in	  algemene	  zin,	  maar	  niet	  rechtstreeks	  voortvloeiend	  uit	  een	  

vertrouwenszaak,	  ter	  preventie	  zaken	  bespreken	  in	  het	  cluborgaan.	  	  	  
	  	  
Aanvullende	  informatie,	  ter	  beschikking	  van	  vertrouwenspersoon	  en	  bestuur:	  	  

• Protocol	  ongewenste	  intimiteiten	  of	  gedragingen.	  	  	  
• Gedragsregels.	  
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