Omschrijving rol van vertrouwenspersoon binnen Falcons Valkenswaard

Een luisterend oor bieden in geval er sprake is van ongewenst gedrag maar verdere actie niet
gewenst wordt.
Indien gewenst, het informeel afhandelen van een klacht over ongewenst gedrag.
Het in behandeling nemen van problemen van leden van Falcons Valkenswaard met betrekking tot
ongewenst gedrag. Hieronder wordt verstaan; het bieden van ondersteuning, begeleiding en
advisering om het probleem bespreekbaar en hanteerbaar te maken. Te trachten de meest
wenselijke en haalbare oplossing te vinden. Zo nodig door als bemiddelaar op te treden, of door er
één in te schakelen. Of door te verwijzen naar een externe instantie. Dit alles uitsluitend met
instemming van betrokkene.
Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur van Falcons Valkenswaard ten aanzien van
het beleid op het terrein van ongewenst gedrag en het voorkomen hiervan. De
vertrouwenscontactpersoon is verantwoording schuldig aan de bestuursvoorzitter. Tenminste 1 x per
jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan de bestuursvoorzitter over de klachten die de
vertrouwenspersoon hebben bereikt. De vertrouwenspersoon geeft daarbij tenminste aan: de
gevolgde procedure en de kwantiteit van klachten.
Waar mogelijk preventief te werk gaan. Bij signalering van mogelijke problemen op het gebied van
ongewenst gedrag, wordt dit met betrokkenen besproken.
Vragen beantwoorden, doorverwijzen, adviseren of toetsen over al dan niet overschrijden van
grenzen.
Bij geruchten van klachten, onderzoeken of deze klachten werkelijk bestaan.
Doorverwijzen naar de poule van vertrouwenspersonen- en adviseurs van de NOC*NSF.

Gedragscode van de vertrouwenspersoon binnen Falcons Valkenswaard:

De vertrouwenscontactpersoon gaat een vertrouwensrelatie aan met het slachtoffer of andere
personen die een beroep op de vertrouwenscontactpersoon doen of tot wie de
vertrouwenscontactpersoon zich richt. Daarom belooft de vertrouwenscontactpersoon alle
betrokkenen geheimhouding van hetgeen de vertrouwenscontactpersoon bij de uitoefening van de
functie als vertrouwenscontactpersoon ter kennis komt.
Tevens zorgt de vertrouwenscontactpersoon ervoor dat de documentatie en archivering van
gegevens geschiedt in overeenstemming met het vertrouwelijke karakter ervan. Dit geldt ook voor
de werkaantekeningen die de vertrouwenscontactpersoon voor zichzelf maakt.
Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk als het slachtoffer en/of andere personen schriftelijk
toestemming geven tot het doorbreken van deze belofte tot geheimhouding, of wanneer zeer
dringende redenen aanwezig zijn.
Bij het ontbreken van schriftelijke toestemming van de betrokken persoon om informatie aan derden
te verstrekken, kan de vertrouwenscontactpersoon zich pas ontheven achten van de belofte tot
geheimhouding indien tenminste voldaan is aan al de vijf hieronder genoemde voorwaarden:
Alles is in het werk gesteld de toestemming van de betrokken persoon te verkrijgen.
De vertrouwenscontactpersoon verkeert in gewetensnood door het handhaven van de
geheimhouding.
Er is geen andere weg dan doorbreking van de geheimhouding om het probleem op te lossen.
Het is vrijwel zeker dat het niet doorbreken van de geheimhouding voor betrokkenen of voor derden
aanwijsbare en ernstige schade en/of gevaar zal opleveren.
De vertrouwenscontactpersoon is er vrijwel zeker van dat doorbreking van de geheimhouding de
schade aan betrokkenen of anderen in belangrijke mate zal voorkomen of beperken.

Indien een dergelijke situatie zich voordoet, zal de vertrouwenscontactpersoon de redenen om de
geheimhouding te doorbreken met een ter zake kundige partij bespreken alvorens de
geheimhouding te doorbreken:
De vertrouwenscontactpersoon brengt betrokkenen op de hoogte van het voornemen de
geheimhouding te doorbreken, alvorens dit daadwerkelijk te doen.
Indien het doorbreken van de geheimhouding dit noodzakelijk maakt, verwijst de
vertrouwenscontactpersoon betrokkenen onverwijld naar een andere vertrouwenspersoon en/of
instantie.

