Memo
Van:

Bestuur Lymevereniging

Aan:

Leden

Datum:

6 maart

Betreft:

vertrouwenspersoon

Beste leden,
In verband met enkele gevallen van grensoverschrijdend gedrag in de goede-doelen-sector heeft het
Centraal Bureau voor Fondsenwerving (CBF) de aangesloten organisaties gevraagd om een
vertrouwenspersoon grensoverschrijdend gedrag aan te stellen. De Lymevereniging is aangesloten bij
het CBF, dus dat verzoek heeft ook ons bereikt. Het bestuur vindt een veilig werkklimaat binnen de
vereniging heel belangrijk en wil graag aan het verzoek voldoen.
Bij de vertrouwenspersoon kunnen leden van de vereniging zich melden als zij onverhoopt te maken
krijgen met grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging. Als zij dat willen, kunnen ze daarbij
voor anderen dan de vertrouwenspersoon anoniem blijven.
Omdat de vertrouwenspersoon bij uitstek het vertrouwen van de leden moet genieten om zijn/haar
werk goed te kunnen doen, wil het bestuur deze persoon door de ALV laten kiezen. Dat geeft ook de
meeste garantie op een onafhankelijk functioneren.
Het bestuur heeft Gracia Pekel gevraagd of zij zich verkiesbaar zou willen stellen. Gracia is al lang lid
van de vereniging en ze heeft veel ervaring met het persoonlijk begeleiden van mensen die zich in
lastige situaties bevinden. Gracia heeft ons laten weten graag kandidaat te zijn. (Omdat ze al zo lang
lid is van de vereniging, kan het gebeuren dat er een melding komt over iemand die zij goed kent. In
dat geval zal het bestuur een tijdelijke vervanger aanwijzen.)
Daarom zal het bestuur haar op 6 april voordragen als vertrouwenspersoon van de Lymevereniging.
Mochten andere leden zich eveneens verkiesbaar willen stellen, dan kan dat natuurlijk.
Kernkwaliteiten van een vertrouwenspersoon zijn: goed kunnen luisteren en goed kunnen zwijgen,
mensenkennis, empathisch vermogen en het vermogen om onafhankelijk te opereren. We verzoeken
eventuele andere kandidaten vriendelijk om ons uiterlijk 22 maart schriftelijk te informeren over hun
kandidatuur en hun motivatie; dan kan de ALV op 6 april haar keuze maken.
Hieronder vind je meer informatie over de rol van de vertrouwenspersoon.

Wat kan men melden bij de vertrouwenspersoon?
Leden die te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag kunnen dat melden. Het gaat daarbij
met name om ongewenste omgangsvormen:
-

gedrag dat seksueel intimiderend is;
seksistisch, racistisch of homofoob gedrag;
discriminatie op gebied van religie, leeftijd of validiteit;
structureel pestgedrag;
agressie en geweld.

Verschillen van inzicht of conflicten bij het inhoudelijke werk van de vereniging behoren niet tot het
werkterrein van de vertrouwenspersoon.

Wat doet de vertrouwenspersoon?
1. Opvangen, begeleiden, informeren en adviseren van de potentiële melder. In geval van een
vertrouwelijke melding fungeert de vertrouwenspersoon als intermediair tussen de
onderzoekers van de melding en de melder, indien verhelderende vragen ten aanzien van de
melding worden gesteld.
2. Samen met de melder nadenken over mogelijke (informele) oplossingen, of over aangifte bij
het Openbaar Ministerie.
3. Melding doorgeven aan het bestuur, meedenken over mogelijke oplossingen.
4. Informeren en adviseren van het bestuur omtrent ontvangen meldingen (geanonimiseerd)
en, breder, omtrent mogelijke problemen binnen de organisatiecultuur.

Wat doet de vertrouwenspersoon niet?
De vertrouwenspersoon onderzoekt niet zelf de melding en legt ook geen sancties op. Dat gebeurt
door het bestuur (of door een vrijwilliger namens het bestuur), of, als er aangifte is gedaan, door het
Openbaar Ministerie.

Hoe meldt men bij de vertrouwenspersoon?
Dat kan via het e-mailadres (invullen na verkiezing).
De vertrouwenspersoon werkt vertrouwelijk; de melder kan desgewenst voor anderen anoniem
blijven. Maar de melder kan niet voor de vertrouwenspersoon anoniem blijven.

