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Uitleg vertrouwenspersoon
Waterscouting Beatrix - Seizoen 2018-2019
Wat is een 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 Waterscouting Beatrix zich daar
thuis en veilig voelt. Toch kan het zijn de 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 is er binnen Waterscouting Beatrix een
vertrouwenspersoon aangesteld.
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.
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.
Wie is de vertrouwenspersoon?
Ik ben Judith van Vugt en heb binnen Waterscouting Beatrix de rol van vertrouwenspersoon.
Ik ben als jeugdlid begonnen bij Waterscouting Beatrix, ben daarna bij verschillende
speltakken leiding geweest en heb in het bestuur gezeten als groepsvoorzitter. Afgelopen
jaren ben ik niet meer betrokken geweest bij Waterscouting Beatrix maar wel binnen de
Regionale Admiraliteit 13. Ik heb dus ruime scouting ervaring maar ben niet betrokken bij de
dagelijkse gang van zaken binnen Waterscouting Beatrix. Ik hoop dat dit bijdraagt aan het
vertrouwen dat alles wat besproken wordt, ook vertrouwelijk wordt behandeld.
Bij twijfel waar je terecht kunt, kun je altijd contact opnemen. Ik ben bereikbaar via het
e-mailadres vertrouwenspersoon@beatrixgroep.nl

