
De vertrouwenscontactpersoon

Bij SKV Amsterdam hebben we twee vertrouwenscontactpersonen (VCP); één
iemand uit de actieve ledengroep, en één niet-actief lid of oud-lid. De insteek
hiervan is dat de twee VCP’s zich niet in dezelfde sociale kring bevinden, zodat
objectief door de VCP gesignaleerd kan worden binnen de vereniging. Wel is het
belangrijk dat de VCP’s op de hoogte zijn van de verenigingsorganisatie en
-cultuur. De taak van een VCP is niet het bieden van inhoudelijk advies of het
bemiddelen in conflict, maar de VCP wijst op de juiste instanties en
mogelijkheden en is op de hoogte van procedures en netwerken die bij een
incident gevolgd kunnen worden.

De vertrouwenscontactpersonen van SKV Amsterdam zijn op dit moment:

Algemene taakomschrijving
De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is een contactfunctionaris binnen de
vereniging die zich inzet voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag,
en is laagdrempelig aanspreekbaar als er vragen en/of zorgen zijn en bij
incidenten. De VCP hoort aan en verwijst door; de VCP als rol is niet
verantwoordelijk voor de oplossing van een incident.

Grensoverschrijdend gedrag wordt gedefinieerd als:
“Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag dat als doel of
gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder
wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie
wordt gecreëerd.”

Voorbeelden van grensoverschrijdend zijn seksuele intimidatie en misbruik,
intimidatie en machtsmisbruik, pesten en uitsluiting, agressie en geweld en alle
vormen van discriminatie. Bij de bestuurder van de vereniging, de sportbonden,
de hogeschool- en universiteitsraden, vertrouwenspersonen van de
onderwijsinstelling en het Centrum Veilige Sport Nederland kan en mag alles



besproken en gemeld worden. Wanneer iemand zich niet comfortabel voelt bij
de twee aangewezen VCP’s van dat moment is er dus de mogelijkheid bij een
dezer partijen ten rade te gaan.

De taken van de VCP bestaan enerzijds uit preventie, anderzijds uit signalering.
Preventie omvat het agenderen van sociale veiligheid binnen de vereniging en
kennis hierover verspreiden onder de leden. Signalering omvat het opvangen
van signalen rondom sociale veiligheid of gebrek daaraan. Melders die
aankloppen bij de VCP kunnen vertrouwelijk met hen in gesprek. In
samenspraak met de melder (of betrokkenen) stelt de VCP een (anoniem)
verslag op voor het bestuur van de vereniging. De VCP informeert daarnaast het
bestuur proactief over zorgelijke signalen, en verzorgt jaarlijks een rapportage in
samenwerking met de andere VCP op de hoofdlijnen ten behoeve van een
sociaal veilige sportomgeving.

De VCP werkt binnen de kaders die zijn aangegeven in de richtlijnen van het
Centrum Veilige Sport Nederland. Gesprekken met de VCP zijn vertrouwelijk
binnen deze kaders. De VCP valt niet onder de tuchtrecht meldplicht rondom
seksuele intimidatie zoals belegd voor de bestuurders. De VCP heeft wel een
meldverantwoordelijkheid bij ernstige misstanden en heeft een meldplicht zoals
iedere burger volgens de Nederlandse wet hoort op te volgen.

Profiel vertrouwenscontactpersoon
De VCP is toegankelijk en kan zich neutraal en onafhankelijk opstellen. De VCP
heeft daarnaast affiniteit met een sociaal veilige sportomgeving en wil zich daar
graag voor inzetten bij SKV Amsterdam. De VCP kan goed inschatten wat de
urgentie van een incident is en op basis daarvan naar het juiste netwerk of de
juiste organisatie doorverwijzen. De VCP heeft goede gespreksvaardigheden, kan
goed luisteren en laat de melder zich gehoord voelen. De VCP kan ook goed
omgaan met vertrouwelijkheid, de emoties van de melder, zichzelf en de
omgeving.



Zichtbaarheid vertrouwenscontactpersoon
Nieuwe en huidige leden worden actief geïnformeerd over het bestaan van VCP’s
binnen SKV Amsterdam, om laagdrempeligheid te faciliteren. Elke wissel-ALV
wordt door het afzwaaiende bestuur gekeken naar de sociale veiligheid en
eventueel nieuwe VCP’s aangesteld. Idealiter hebben VCP’s langere tijd zitting
(minimaal 2 jaar), om de signaleringsfunctie optimaal te kunnen uitvoeren.


