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1 Inleiding
Ongewenst gedrag hoort niet thuis binnen een vereniging, zie hoofdstuk 2. Het bestuur van s.v. Lokaal
‘99, s.v. Amoras en s.v. Trifonius proberen dit soort ‘ongewenst gedrag’ dan ook zoveel mogelijk te
voorkomen. Dit wordt gedaan via bijvoorbeeld gedragsregels. Een VVP kan helpen bij het bewaken
van de veiligheid van leden, maar hij/zij kan ook helpen bij de preventie van ongewenst gedrag door
te weten waar de pijnpunten liggen.

Bij sprake van het ongewenste gedrag, hierboven benoemd, kan de drempel om naar de VP van de
HAN te gaan, te groot zijn. In deze gevallen is het fijn dat leden naar een vertrouwenspersoon kunnen
gaan binnen hun eigen vereniging. Per vereniging zijn er twee VVP’s, van ieder geslacht één. Deze
VVP’s zijn onafhankelijk van de vereniging, waardoor de leden volledig anoniem en vertrouwelijk in
gesprek kunnen gaan. Naast dat de VVP een luisterend oor biedt kan de VVP een advies geven of de
melder doorsturen naar andere instanties zoals de VP van de HAN.

In dit document is te lezen wat het doel van een VVP is binnen een vereniging, hoe de aanstelling gaat
en hoe lang de termijn van een VVP is. De taken, bevoegdheden, vaardigheden, bereikbaarheid van
een VVP en de gedragscode met betrekking tot het omgaan met vertrouwelijke informatie worden
beschreven.

2 Omschrijving ongewenst gedrag
Onder integriteitsschendingen als ongewenst gedrag verstaan we de volgende categorieën met de
volgende voorbeelden:

● Verbale agressie (bijvoorbeeld schelden, schreeuwen, treiteren)
● Fysieke agressie (bijvoorbeeld schoppen, slaan, vastgrijpen)
● Psychische agressie/intimidatie (bijvoorbeeld dreigen, chanteren, achtervolgen, pesten)
● Seksuele intimidatie (bijvoorbeeld nafluiten, opmerkingen maken, aanranding en

verkrachting)
● Buitensluiting (Bijvoorbeeld negeren)

3 Doel van een verenigingsvertrouwenspersoon
We willen een vereniging zijn waar leden zich veilig voelen. De VVP heeft een taak in het in stand
houden of zelfs verbeteren van de omgangsvormen in de vereniging die bijdragen aan het gevoel van
veiligheid voor de individuele leden. Hiertoe kan de VVP ongevraagd adviezen geven aan het bestuur.

Hij/zij draagt zorg voor de eerste opvang van betrokkenen (slachtoffers, beschuldigde, bestuur) bij
een incident binnen de vereniging via een vertrouwelijk gesprek.



4 Aanstelling en termijn
4.1 Aanstelling
De manier waarop de VVP’s worden aangesteld is per vereniging afhankelijk, daarom is dit kopje
onderverdeeld in de verschillende verenigingen. Per vereniging worden er twee VVP’s aangesteld
waarbij er één mannelijke en één vrouwelijke VVP wordt gekozen.

s.v. Lokaal’99
Geschikte personen uit het ledenbestand worden benaderd voor hun interesse in deze rol, en
getoetst op hun vaardigheden. Hieruit ontstaat een voordracht vanuit het bestuur. De formele
aanstelling van een VVP is vereniging afhankelijk.
Bij Lokaal ‘99 zal dit gaan door middel van een instemming tijdens de ALV. De kandidaten worden
naar voren geschoven door het bestuur en ingestemd in de ALV door de leden.

s.v. Trifonius en s.v. Amoras
Bestuursleden stellen een aantal door hen geschikt geachte kandidaten voor in een
bestuursvergadering. In deze vergadering wordt een top 3 geschikte mannen en een top 3 geschikte
vrouwen gemaakt. Vervolgens benadert het bestuur de nummers 1. Wijzen ze het aanbod af, dan
benadert het bestuur de nummers 2, etc. Bij acceptatie van de functie wordt het bijbehorende
contract besproken en ondertekend.

Het bestuur heeft geen invloed op de rol van de VVP, behalve bij de aanstelling. Dit voorkomt
misbruik vanuit het bestuur. Een uitzondering op deze regel is wanneer de intervisiegroep (zie 4.4),
het bestuur benadert met advies over de desbetreffende VVP.

4.2 Geheimhoudingsclausule
De VVP ondertekend bij aanvang van de aanstelling de geheimhoudingsclausule/non-disclosure
agreement om de rol te waarborgen en de melder te beschermen. In dit contract staat de functie van
de VVP beschreven, maar er staat ook beschreven dat hij/zij geen vertrouwelijke informatie van de
melders mag doorvertellen en wat de consequenties zullen zijn bij het niet houden aan dit contract.
Dit contract blijft geldig tot 3 jaar na beëindiging van de rol.

Ter bescherming van de VVP’s worden de consequenties niet in dit openbaar document vermeld.

4.3 Termijn vertrouwenspersoon
Een VVP behoudt zijn functie totdat hij/zij deze zelf opzegt, het lidmaatschap van de vereniging
eindigt of wanneer de intervisiegroep, zie 4.4, het bestuur benadert met dit advies.

s.v. Lokaal’99
Bij s.v. Lokaal ‘99 is de opzegtermijn van de VVP tot aan de volgende ALV. Het bestuur heeft tot dan de
tijd om een nieuwe kandidaat te selecteren. Deze wordt dan in de volgende ALV ingestemd.

s.v. Trifonius en s.v. Amoras
De opzegtermijn van de van de VVP is een maand van tevoren. Uitzonderingen kunnen worden
gemaakt in overleg met het desbetreffende bestuur.



4.4 kwaliteitsbewaking
De VP’s van de HAN hebben periodieke intervisies waarin het gedrag en werkwijze wordt besproken.
We gaan uit van 2 keer per jaar mocht er meer vraag zijn vanuit de VVP’s dan is er mogelijkheid om
dat vaker te doen. Dit is dan op eigen initiatief. Deze intervisiegroep bestaat uit de VP van de HAN en
hieraan worden de VVP’s van de verenigingen toegevoegd. Deze intervisies kunnen plaatsvinden
onder leiding van de VP van de HAN of een ander lid van de landelijke vereniging
vertrouwenspersonen.

Bij de kennisoverdracht wordt de functionering van de VVP besproken. Wanneer het functioneren
niet naar behoren is, kan de intervisiegroep het bestuur benaderen om het functioneren van
betrokken persoon ter sprake te brengen, en indien gewenst, de rol te beëindigen.

5 Taken en bevoegdheden van de vertrouwenscontactpersoon
1. Een eerste opvang bieden in het geval dat er sprake is van ongewenst

gedrag/integriteitsschending.
2. Indien gewenst, het informeel afhandelen van een klacht over ongewenst gedrag door naast

de melder te staan.
3. Het in behandeling nemen van problemen van leden van de vereniging met betrekking tot

ongewenst gedrag/integriteitsschending. Hieronder wordt verstaan; het bieden van
ondersteuning, begeleiding en adviseren om het ervaren probleemgedrag bespreekbaar en
hanteerbaar te maken. De VVP adviseert de melder om de melder in staat te stellen de meest
wenselijke en haalbare oplossing te vinden. Dit advies kan ook zijn om zo nodig een
bemiddelaar te raadplegen, door te verwijzen naar een externe instantie zoals de VP van de
HAN, College Rechten van de Mens of de politie. Dit alles doet de VVP uitsluitend met
instemming van de melder.

4. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het verenigingsbestuur ten aanzien van het beleid
op het terrein van ongewenst gedrag/integriteitsschending en het voorkomen hiervan.
Tenminste één keer per jaar rapporteert de VVP aan het bestuur over de klachten types die
hem/haar hebben bereikt en de verwerking hiervan. Hij/zij geeft daarbij tenminste aan wat
de gevolgde procedure en de kwantiteit van klachten was.

5. Waar mogelijk preventief te werk gaan. Bij signalering van potentiële problemen op het
gebied van ongewenst gedrag/integriteitsschending wordt dit met betrokkenen besproken.

6. Vragen beantwoorden, doorverwijzen, adviseren of toetsen over al dan niet overschrijden
van grenzen.

7. Bij geruchten van klachten, adviseren aan het bestuur om te (laten) onderzoeken of deze
klachten werkelijk bestaan (zie hoofdstuk 8.5 ‘Onderzoek’).

6 Gedragscode omgaan met vertrouwelijkheid voor
verenigingsvertrouwenspersoon

1. De VVP gaat een vertrouwensrelatie aan met de melder of andere personen die een beroep
op hem/haar doen of tot wie zij/hij zich richt. Daarom belooft de VVP alle betrokkenen
geheimhouding van hetgeen hem/haar bij de uitoefening van zijn/haar functie als de VVP ter
kennis komt.

2. De VVP zorgt ervoor dat de documentatie en archivering van gegevens plaatsvindt in
overeenstemming met het vertrouwelijke karakter ervan. Dit geldt ook voor de
aantekeningen die de VVP eventueel voor zichzelf maakt.

3. Tijdens kennisoverdracht tussen de VP van de HAN en de VVP, mogen casussen anoniem
worden voorgelegd met het doel kennisdeling en conflictafhandeling bespreekbaar te maken
(zie hoofdstuk 7.2 Kennisoverdracht).

4. Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk als:



- melder en/of andere personen expliciet schriftelijk via een formulier toestemming geven
tot het doorbreken van de geheimhouding;

- zeer dringende redenen aanwezig zijn zoals beschreven in 6.5.
5. Bij het ontbreken van schriftelijke toestemming van de betrokken persoon om informatie aan

derden te verstrekken, kan de VVP zich pas ontheven achten van de belofte tot
geheimhouding indien tenminste voldaan is aan al de vier hieronder genoemde
voorwaarden:
1. De VVP kan aantonen dat hij/zij de procedure gevolgd heeft om toestemming van de

betrokken persoon te verkrijgen.
2. De VVP verkeert in gewetensnood door het handhaven van de geheimhouding.
3. Er is geen andere weg dan doorbreking van de geheimhouding om het ernstige probleem

op te lossen.
4. De VVP is er vrijwel zeker van dat doorbreking van de geheimhouding de schade aan

betrokkenen of anderen in belangrijke mate zal voorkomen of beperken.
6. Indien een ernstige situatie zich voordoet (zoals beschreven bij 6.5), zal de VVP zijn/haar

redenen om de geheimhouding te doorbreken alvorens bespreken met zijn/haar collega VVP
en met de VP van de HAN bespreken.
1. De VVP brengt betrokkenen schriftelijk op de hoogte van het voornemen de

geheimhouding te doorbreken. Dit doet de VVP minimaal twee dagen van tevoren.
2. Indien het doorbreken van de geheimhouding dit noodzakelijk maakt, verwijst de VVP

betrokkenen door naar een andere ter zake kundige VP en/of instantie.
3. Een VVP draagt vanuit zijn beroepsgeheim een vertrouwens plicht t.a.v. de melder. Bij

schending van deze plicht is het aan het bestuur van de vereniging om een ter zake
doende externe partij te consulteren.

7 Vaardigheden van de verenigingsvertrouwenspersoon
7.1 Vaardigheden
De functie van een VVP in een vereniging heeft als complexheid in zich dat de persoon in deze functie
kan worden benaderd door alle partijen die betrokken zijn bij een hieronder genoemde situatie. Deze
partijen (kunnen) zijn; het slachtoffer/melder, de beschuldigde/veroorzaker en de bestuursleden van
de vereniging, die te maken krijgt met:

1. vormen van ongewenst gedrag herkennen en signaleren;
2. partijen, betrokken bij ongewenst gedrag opvangen en hulp bieden;
3. partijen, betrokken bij ongewenst gedrag, informeren over procedures en regelgeving inzake

ongewenst gedrag;
4. zich op adequate wijze binnen de vereniging presenteren en ongewenst gedrag binnen de

vereniging bespreekbaar kunnen maken.

De VVP dient over adequate luistervaardigheden te beschikken, goede spreekvaardigheden ook in
lastige tweegesprekken, adequate administratieve vaardigheden, loyaal en betrouwbaar zijn naar de
melder, strategisch en tactisch inzicht hebben en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, en goed
kunnen netwerken. De VVP is in staat de taken over te dragen naar zijn/haar opvolger.

De VVP wordt  ondersteunt door VP van de HAN, die via Landelijke Vereniging van
Vertrouwenspersonen zijn geaccrediteerd als erkende integriteitsfunctionaris. De VP van de HAN
ondersteunt de VVP’s door middel van kennisoverdracht en gesprekstechnieken. Deze ondersteuning
vindt plaats op initiatief van de VVP.



7.2 Kennisoverdracht
De VVP’s en de VP van de HAN streven ernaar om tweemaal per jaar een kennisoverdracht te
hebben. Tijdens deze samenkomsten kunnen anoniem casussen en voorbeelden besproken worden
die ter sprake zijn gekomen of zijn beleefd door personen binnen de groep. Hier kan (door
ondertekening van de geheimhoudingsclausule) besproken worden of er voor de juiste keuze is
gekozen en hoe dingen de volgende keer anders kunnen.

8 Werkwijze verenigingsvertrouwenspersoon bij een klacht
De VVP neemt de melding in ontvangst, en zal trachten door verwijzing, bemiddeling of advisering
voor de melder een oplossing te bewerkstelligen voor de gemelde klacht.

8.1 Verwijzing
De VVP zal de aard van de schending met de betrokkenen bespreken om dit te helpen analyseren en
verwerken en indien gewenst de melder doorverwijzen. Daarnaast kan het in geval van beschuldiging
van strafbare zaken, noodzakelijk zijn om bij de melder de optie voor te leggen op het doen van
aangifte bij de politie of bij VP van de HAN of College Rechten van de Mens.

8.2 Bemiddeling
De VVP streeft ernaar de ervaren problemen uit de wereld te helpen. Dit kan door bemiddeling. Het
slachtoffer kan, na een gesprek, eerst het advies krijgen om een gesprek aan te gaan met de
veroorzaker/beschuldigde. Alleen als de melder daarmee akkoord gaat, neemt de VVP-contact op
met de beschuldigde om vooraf besproken tactieken uit te voeren. De VVP probeert soms
oplossingen te vinden in één of meerdere gesprekken, onder leiding van de VVP, tussen de
betrokkenen. Soms kan de oplossing gevonden worden in een gesprek tussen de VVP en de
beschuldigde. Dit alles gebeurt alleen met de expliciete instemming van het slachtoffer en de
beschuldigde. De insteek is dat de melder hierdoor mogelijkheden ziet om zelf tot een oplossing van
het probleem te komen.

8.3 Advisering
De VVP kan door één of meer gesprekken met de betrokkenen ook adviezen geven over beleidszaken
zodat de integriteitschendingen voorkomen kunnen worden. In alle gevallen dient dit te gebeuren
met niet-herleidbare casussen en voorstellen.

8.4 Preventie
De VVP heeft een taak in de preventie van ongewenst gedrag tussen leden onderling. Daartoe zal de
VVP bij allen duidelijk maken wat de gedragsnormen zijn en hoe signalen van ongewenst gedrag
opgepakt kunnen worden.
Leidraad voor deze rol is dat de hele vereniging een verantwoordelijkheid heeft in het naleven van
normen van gewenst gedrag.

Middelen voor de VVP kunnen zijn: themabijeenkomsten, risico-inventarisatie, artikel in het
verenigingsblad en het bestuur van advies voorzien inzake ongewenst gedrag en de preventie hierin.

8.5 Onderzoek
De VVP dient zijn/haar rol te beschermen, en doet zelf geen onderzoek naar meldingen. De VVP kan
wel het bestuur adviseren om een klachtenprocedure te starten met daarin een (externe)
onderzoeker.



9 Bereikbaarheid en zichtbaarheid vertrouwenspersoon
De VVP’s moeten zichtbaar zijn binnen de verenigingen en bereikbaar zijn. Deze kennis kan worden
overgedragen tijdens officiële bijeenkomsten of gelegenheden. Dit kan door middel van de
introductieweek, ALV’s of via sociale kanalen van de vereniging. De keuze hierin is vrij per vereniging.

De VVP’s en VP van de HAN zullen op de website komen op een aparte en gemakkelijk te vinden
pagina. Hierop zullen de foto’s, gegevens en een persoonlijke e-mailadres van de VVP’s te zien zijn.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de communicatie over de VVP rol. De VVP is actief in het
promoten van zijn eigen rol en het herkenbaar zijn voor de leden.


