Vertrouwenspersoon Scouting Rheijnewoud (versie 2020)
Scouting Rheijnewoud vindt het belangrijk dat (jeugd)leden binnen een sociaal veilige omgeving
leuke en uitdagende scoutingactiviteiten kunnen doen. Een vertrouwenspersoon is een belangrijk
onderdeel van een sociaal veilige groep. Je wilt het niet, maar soms krijgt een scoutinggroep toch te
maken met grensoverschrijdend gedrag, intimidatie, pesten, agressie, geweld of discriminatie. Met
wie kan je dan praten? De vertrouwenspersoon!
Wat is een vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon is een persoon waar vrijwilligers, jeugdleden of ouders in vertrouwen
kunnen praten. Dit kan gaan over een concreet voorval, maar ook over een onderbuikgevoel en
twijfels. De vertrouwenspersoon heeft als doel dat de hulpvrager zich ondersteund weet in eventuele
vervolgstappen.
Een vertrouwenspersoon is onafhankelijk
Te allen tijde moet een melder zich vrij voelen om te gaan praten met de vertrouwenspersoon. De rol
van vertrouwenspersoon gaat dan ook niet samen met een bestuursfunctie. De vertrouwenspersoon
moet immers ook benaderd kunnen worden als een melder een klacht heeft over een bestuurder of
als een melder zich niet gehoord voelt of zich daarbij onveilig voelt. Verder moet een bestuurder niet
bezwaard zijn met vertrouwelijke informatie bij het nemen van maatregelen. Onafhankelijkheid is
dus van groot belang!
Een vertrouwenspersoon is zichtbaar en bekend
Het is belangrijk dat mensen weten wie de vertrouwenspersoon is en dat deze benaderbaar is. De
stap om met iemand in vertrouwen te gaan praten wordt op deze manier zo klein mogelijk gemaakt.
Op de website van Scouting Rheijnewoud staat onder de knop contact de naam, de foto, het
telefoonnummer van de vertrouwenspersoon. In iedere nieuwsbrief zal een vast item worden
opgenomen met gegevens van de vertrouwenspersoon.
Wat doet een vertrouwenspersoon?
Niet: Bemiddelen; Oordelen; Regie overnemen; Oplossingen aandragen.
Wel: Toegankelijk zijn; Luisteren; Naast iemand staan; Meedenken; Signaleren; Verwijzen.
Er is een uitgebreid functieprofiel beschikbaar.
Waarom vindt Scouting Rheijnewoud een vertrouwenspersoon belangrijk?
De melder voelt zich gehoord en weet wat voor stappen er mogelijk zijn. Ook kan het aanstellen van
een vertrouwenspersoon er soms voor zorgen dat een kwestie alsnog onderling wordt opgelost.
Verder is de vertrouwenspersoon alert op signalen over de sociale veiligheid in de groep en kan
hiermee het bestuur worden geadviseerd over het nemen van eventuele preventieve stappen om
het groepsklimaat te verbeteren.
De groepsraad heeft op 3 november 2020 als eerste vertrouwenspersoon voor Scouting
Rheijnewoud de benoeming goedgekeurd van Nico de Kraa (1963) woonachtig in Zoetermeer,
werkzaam als adviseur UWV werkbedrijf, opgeleid tot bachelor Recht (HBO) en mediator.
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