
 

 

NOORD-HOLLAND 
 

Vertrouwenspersoon  

Achtergrond  

D66 Noord-Holland is met haar ruim 6600 leden, ongeveer 25% van het totale ledenbestand van D66, 

de grootste regio binnen de partij. De afdeling D66 Amsterdam kent een eigen vertrouwenspersoon. 

Binnen de vereniging hechten we veel waarde aan een open sfeer en cultuur, eerlijke en respectvolle 

onderlinge omgang en transparante processen in de vereniging. We willen een vereniging zijn voor 

iedereen die de D66 waarden en filosofie onderschrijft en zij die dat doen moeten zich welkom en op 

hun gemak voelen bij D66, De omvang van de vereniging en de bestuurlijke verantwoordelijkheden 

hebben ertoe bijgedragen dat de vereniging bezig is met de verdere professionalisering van de 

vereniging. Hiertoe behoort ook het instellen van een vertrouwenscommissie.  

Vertrouwenspersoon  

De vertrouwenspersoon is een D66 lid die klachten van leden van D66 Noord-Holland behandelt. Een 

lid kan hier terecht wanneer hij/zij zich onaanvaardbaar bedreigd en/of onprettig of onheus 

bejegend voelt en in alle privacy en anonimiteit zijn/haar verhaal kwijt wilt. De vertrouwenspersoon 

wordt gekozen door de ARV. Hij/zij wordt benoemd voor een periode van maximaal drie jaar met de 

mogelijkheid tot een verlenging van een maal drie jaar.  

Taken en verantwoordelijkheden vertrouwenspersoon  

1) biedt een luisterend oor bij klachten van leden die zich niet op hun gemak en/of onveilig voelen 

binnen de vereniging;  

2) zorgt voor de eerstelijnsopvang voor leden die melding willen maken van een integriteitskwestie 

of rondlopen met een dilemma, maar voor wie het een brug te ver is om de landelijke 

vertrouwenscommissie in te schakelen;  

3) geeft advies wanneer het lid twijfelt of een kwestie zich leent voor beoordeling door de landelijke 

vertrouwenscommissie;  

4) zoekt samen met het lid naar oplossingen en gaat na of oplossingen in de informele sfeer tot de 

mogelijkheden behoren;  

5) onderzoekt in samenspraak met het lid of bemiddeling de geëigende weg is voor een oplossing;  

6) geeft informatie en advies over de mogelijk te volgen procedures, zoals de interne landelijke 

klachtenprocedure  

7) geeft advies in vraagstukken over financiële dispensatie  

Beschrijving van de gewenste ervaring en vereisten van de vertrouwenspersoon  

Behalve betrokkenheid met de D66 vereniging, het delen van het D66 gedachtegoed en goede 

voeling hebben met het politieke speelveld in Noord-Holland, moet de vertrouwenspersoon 

toegankelijk zijn voor iedereen binnen de vereniging. Daarnaast zijn de volgende 

 



(persoonlijke)eigenschappen en vaardigheden gewenst:  

- empathisch vermogen;  

- geduld en het vermogen tot luisteren;  

- levenservaring en integriteit;  

- een evenwichtige persoonlijkheid;  

- afstand kunnen houden tot de casuïstiek;  

- bereidheid tot intervisie;  

- onafhankelijkheid binnen de vereniging;  

- communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk;  

- inzicht in eigen handelen (vermogen tot introspectie);  

- adviesvaardigheden;  

- een onafhankelijke opstelling;  

- vaardig in gespreksvoering o.a. vragen kunnen en durven stellen;  

- kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.  
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