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Hoe werkt de vertrouwenspersoon? 
 
Rol 
De rol van de vertrouwenspersoon is om een eerste aanspreekpunt te zijn, iemand die op de hoogte is 
van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen, iemand die begeleidt en ondersteunt. 
 
Positie binnen de vereniging 
De vertrouwenspersoon valt onder directe verantwoordelijkheid  van de voorzitter van IJVV. De 
rapportage van de vertrouwenspersoon wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Eenmaal per jaar brengt 
de vertrouwenspersoon een kort geanonimiseerd verslag uit aan de voorzitter van IJVV over de 
werkzaamheden. 
 
Vertrouwen 
De vertrouwenspersoon garandeert dat er uitermate discreet wordt omgegaan met alle informatie en 
dat elke vervolgstap altijd in overleg met de betrokkene plaatsvindt. De beide vertrouwenspersonen 
binnen deze functie zullen wel onderling afstemmen wat er besproken is om een goede koers in te 
zetten. 
 
De vertrouwenspersoon kan ervoor kiezen, afhankelijk van het besprokene, om al in een vroeg 
stadium de voorzitter in te lichten. Het besprokene kan nu eenmaal dusdanig ernstig zijn dat er direct 
ingegrepen dient te worden. 
 
Met wie, waar en wanneer 
De melder bepaalt met wie, waar en wanneer het gesprek plaatsvindt. 
 
Signalen van derden ook welkom 
Leden en vrijwilligers van de vereniging kunnen zaken waarnemen waaruit mogelijk zou kunnen 
blijken dat het welzijn of de veiligheid van een ander lid in gevaar is. Te denken valt aan opmerkingen 
van leden of fysieke verschijnselen die wijzen op mishandeling, verwaarlozing of bedreiging in andere 
situaties dan die binnen de vereniging (thuis, school, werk). 
 
Het kan moeilijk zijn om dit soort zaken bespreekbaar te maken. Deze signalen kan een ieder kwijt bij 
de vertrouwenspersonen, zij zullen op discrete wijze deze signalen verder onderzoeken en de 
noodzakelijke vervolgstappen ondernemen. 
 

• Omschrijving integriteitschendingen 
Treiteren/pesten, intimidatie, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere 
ongewenste omgangsvormen. 
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• Treiteren/pesten 

Dit zijn negatieve communicatieve handelingen die meestal tegen één persoon gericht zijn (afkomstig 
van één of meerdere personen) en die gedurende een lange tijd frequent plaatsvinden. 
 

• Intimidatie 
Vrees aanjagen en bedreigingen door woord en/of gebaar. 
 

• Discriminatie 
Tussen personen op grond van levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, 
hetero- of homoseksuele voorkeur. 
 

• Agressie en geweld 
Voorvallen waarbij een persoon psychisch en/of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen. 
 

• Seksuele intimidatie 
Alle handelingen en uitlatingen in de seksuele sfeer die binnen IJVV plaatsvinden en door degene op 
wie ze gericht zijn als ongewenst worden beschouwd. Seksuele toenadering en herhaalde seksuele 
toenadering na afwijzing (ook in gevallen van aanvankelijke acceptatie). Aandringen op seksuele 
activiteiten, waarbij een beloning in het vooruitzicht wordt gesteld. Of dwang tot seksuele activiteiten 
door middel van bedreiging of straf. 
 

• Andere ongewenste omgangsvormen 
Zoals opmerkingen en gedragingen die als vernederend worden ervaren. Ongepast en 
aanstootgevende gedrag. Ongewenste omgangsvormen zijn samengevat, uitingen, direct of indirecte, 
in woord, gebaar of afbeelding, die ongewenst zijn dan wel redelijkerwijs als zodanig kunnen worden 
ervaren door diegene die ermee wordt geconfronteerd. 
 
Aangezien ieder voor zich uitmaakt wat hij onder ongewenste omgangsvormen bestaat, bestaan er 
verschillende opvattingen over wat toelaatbaar is en vaak worden ongewenste omgangsvormen 
gezien als misbruik van macht. Dat er echter een groot grensgebied bestaat waarover meningen 
uiteen lopen moge duidelijk zijn. Wat voor de één een grapje is, kan voor een ander een ongewenste 
omgangsvorm zijn. Bepalend is dat de activiteit c.q. situatie door betrokkene als ongewenst wordt 
ervaren. In de meeste gevallen heeft de betrokkene verscheidene malen gewezen op het hinderlijke 
en dus ongewenste in het gedrag van de ander(en). Desondanks gaan de ongewenste 
omgangsvormen door of worden herhaald. 
	  


