Wat doet een vertrouwenspersoon ongewenst gedrag?
Binnen het Genootschap van Sint Jacob kunnen leden worden geconfronteerd worden met vormen
van ongewenst gedrag. Denk aan pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld. Het
is fijn als je in zo’n situatie terecht kunt bij een vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersonen van het genootschap zijn niet actief als vertrouwenspersonen op het
gebied van integriteit.
Wat doet een vertrouwenspersoon ongewenst gedrag NIET?
De vertrouwenspersoon is géén: bemiddelaar, onderhandelaar, conflictcoach, mediator, advocaat,
rechter of rechercheur en doet niet aan waarheidsvinding.
Stress
Het bestuur van het genootschap is van mening dat leden en iedereen die op een of andere manier
werkzaam zijn binnen de organisatie moet worden beschermd tegen wat in de Arbowet
“psychosociale arbeidsbelasting” wordt genoemd. Met andere woorden leden van het genootschap
moeten worden beschermd tegen stress die kan ontstaan bij werkzaamheden die leden verrichten
voor het genootschap. Het bestuur van het genootschap stelt zich op het standpunt dat ongewenst
en grensoverschrijdend gedrag moet worden voorkomen. Zij heeft hiervoor beleid opgesteld dat ook
daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Het aanstellen van vertrouwenspersonen is een belangrijk
onderdeel van dit beleid.
Geheimhoudingsplicht: álles is vertrouwelijk
Een vertrouwenspersoon is er voor leden die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag.
Dat kan zijn agressie, geweld, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, pesten of discriminatie.
Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en gaat altijd vertrouwelijk om met jouw
informatie.
Taken van een vertrouwenspersoon
Je kunt bij de vertrouwenspersoon onder andere terecht voor:
•
•
•
•
•
•
•

eerste opvang als je op een of andere manier bent lastiggevallen en hulp en advies nodig
hebt;
het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;
informatie over andere oplossingsmogelijkheden, zoals een klachtenprocedure;
begeleiding als je de zaak aan de orde wil stellen bij het bestuur of bij de klachtencommissie;
doorverwijzen naar hulpverlenende instanties of een mediator;
begeleiding als je zou besluiten aangifte te willen doen bij justitie;
het geven van voorlichting binnen het genootschap over de aanpak van ongewenst gedrag.

Daarnaast kan de vertrouwenspersoon het bestuur van het genootschap gevraagd en ongevraagd
adviseren en ondersteunen bij het voorkomen van ongewenst gedrag en gevallen van ongewenst
gedrag registreren.
De twee vertrouwenspersonen van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob zijn (Mei 2020):
Thijs Evers
M: +31 6 1450 2133
E: evers@real-solutions.nl

Ellen Omvlee
M: +31 6 5237 8681
E: e.d.omvlee@gmail.com

Wat doet een vertrouwenspersoon ongewenst gedrag van het Nederlands genootschap van Sint Jacob?
Mei 2020

