Vacature Vertrouwenspersoon
We doen ons best om te zorgen dat scouting voor iedereen een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding
is. We willen dat iedereen die lid is van Scouting JCW zich daar thuis en veilig voelt. Toch kan het zijn
dat je in een situatie komt waarover je graag met iemand in vertrouwen wilt kunnen praten. Dit geldt
zowel voor jeugdleden, hun ouders als voor vrijwilligers. Voor dit soort situaties zijn wij voor Scouting
JCW op zoek naar een vertrouwenspersoon.

Wat doet de vertrouwenspersoon?
De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor een gesprek en advies als het moeilijk of onwenselijk is
om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom: pesten,
alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Maar het kan ook over andere zaken gaan, die
betrekking hebben op het deelnemen aan scouting. Bijvoorbeeld financiële problemen, waardoor
een lid niet deel kan nemen aan een kamp.
Zoals de naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt, wordt alles wat met de vertrouwenspersoon wordt
besproken, vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er met de
vertrouwenspersoon is besproken of dát er met de vertrouwenspersoon contact is gezocht. Andere
mensen (bestuur, ouders, betrokkenen) worden alleen ingelicht als dat samen is afgesproken. Alleen
als er sprake is van strafbare feiten dan zal er, in overleg, contact gezocht moeten worden met het
bestuur en het bevoegd gezag.
De vertrouwenspersoon zal samen met de melder proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan
bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn. Desgewenst kan de
vertrouwenspersoon hier ook bij aanwezig zijn om de melder bij te staan. De vertrouwenspersoon zal
niet optreden als mediator. Ook kan de vertrouwenspersoon de melder in contact brengen met
personen of instanties die verder kunnen helpen in het specifieke probleem. In ernstige gevallen kan
hij/zij ook steun zijn bij het doen van aangifte en in gang zetten van het protocol ongewenst gedrag.

Kortom:
De vertrouwenspersoon kan dus worden benaderd als je een probleem hebt, dat je niet wilt of kunt
bespreken met iemand van de leiding of het bestuur.

Volgens Scouting Nederland heeft een vertrouwenspersoon de volgende taken:
1. Beschikbaar zijn voor vragen en/of opmerkingen van ouders, met name over zaken
betreffende de omgang tussen de vrijwilligers van de groep en de jeugdleden, als het moeilijk
of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kunnen
zaken zijn rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten, maar het kan
ook over iets anders gaan.

2. Contactpersoon zijn voor de vrijwilligers voor zaken betreffende de omgang tussen de
vrijwilligers onderling en/of met de jeugdleden, rondom diezelfde onderwerpen, voor zover
men behoefte heeft aan een vertrouwenspersoon of zaken niet door het bestuur kunnen
worden behandeld.

Wat zoeken wij in een vertrouwenspersoon:

Houding
De vertrouwenspersoon is een sociaal, toegankelijk oprecht en gezaghebbend persoon die het
vertrouwen geniet van de bij de organisatie betrokken personen (bestuur, leiding, leden en hun
ouders); is thuis in de cultuur van de vrijwilligersorganisatie en is bereid zichzelf verder te
ontwikkelen als deskundige op het gebied van ongewenst gedrag binnen de organisatie.

Kennis en vaardigheden
-

De vertrouwenspersoon heeft inzicht in de aard en omvang van problematiek zoals pesten,
intimiderend gedrag, machtsmisbruik en seksueel ongewenst gedrag.

-

De vertrouwenspersoon is zowel mondeling als schriftelijk zeer communicatief vaardig.

-

De vertrouwenspersoon heeft inzicht in eigen handelen, is reflectief.

Kwaliteiten
De vertrouwenspersoon:
-

Heeft indien mogelijk levenservaring, is integer en heeft een evenwichtige persoonlijkheid.

-

Kan reflecteren op het eigen gedrag en op dat van de ander.

-

Kan omgaan met vertrouwelijke informatie en met weerstanden.

-

Is in staat om zich onafhankelijk op te stellen.

-

De vertrouwenspersoon heeft kennis van de individuele en groepsprocessen die spelen bij
seksueel grensoverschrijdend gedrag, of is bereid dit zich eigen te maken.

-

De vertrouwenspersoon heeft kennis van de interne organisatiestructuur en cultuur.

-

Kan periodiek een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen.

-

Heeft geen bezwaar tegen vermelding op de website met naam, foto en telefoonnummer.

Correspondentie:
Heeft u interesse in de rol van vertrouwenspersoon binnen Scouting JCW? Neem dan graag per
e-mail contact op via verenigingsbestuur@scoutingjcw.nl of gebruik ons contactformulier op de
website.
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

