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Wat doet een Vertrouwenspersoon? 

• Een Vertrouwenspersoon (VP) is een lid van D66 die klachten en zorgen van leden in de regio 
behandelt. 

• Verzorgt de eerste opvang van leden die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig 
hebben. 

• Bekijkt of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is. 
• Informeert het slachtoffer over andere mogelijkheden, zoals klachtenprocedures. 
• Geeft begeleiding als een lid de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie.  
• Verwijst naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator. 
• Geeft voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag. 
• Adviseert en ondersteunt het regiobestuur en afdelingen binnen de regio bij het voorkomen 

van ongewenst gedrag. 
• Registreert gevallen van ongewenst gedrag. 

Een lid kan bij de VP terecht wanneer deze zich onaanvaardbaar bedreigd en/of onprettig of onheus 

bejegend voelt of een vermoeden heeft van een schending van de integriteit van D66. Een lid kan 

dan bij de VP in alle privacy en anonimiteit verhaal kwijt. 

De VPs zijn gekoppeld aan de regio waarin zij wonen en worden door de leden uit die regio gekozen. 

Waarbij geworven wordt op twee manieren: het regiobestuur kan mensen voordragen en 

tegelijkertijd zal er een open sollicitatie mogelijkheid zijn onder de leden van die regio.  

De VP wordt gekozen tijdens een regio leden vergadering. De VP wordt benoemd en committeert 

zich voor een periode van 3 jaar met de mogelijkheid tot een verlenging van eenmaal drie jaar. Dit 

gebeurt niet stilzwijgend. Voorwaarde hierbij is dat de VP tijdens beoefening van deze functie geen 

casussen behandelt met een tegenstrijdig en/of persoonlijk belang. De VP legt jaarlijks, op 

hoofdlijnen, verantwoording af aan de leden van de regio. De VP wordt lid van de intervisiegroep. 

Verantwoordelijkheden VP 

Er zijn hierbij twee uitgangspunten:  

1. Bij advisering door de VP is de betrokkene uiteindelijk degene die bepaalt wat er met het 

advies gebeurt. Dus de VP is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke beslissing van de 

betrokkene.  

2. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk en worden niet, gedeeld met derden. Een uitzondering 

hierop betreft wanneer er sprake is van een levensbedreigende situatie of van handelingen 

in strijd met de wet. 

 



Overige verantwoordelijkheden: 

1. Biedt een luisterend oor bij klachten van leden die zich niet op hun gemak en/of onveilig 

voelen binnen de vereniging 

2. Maakt op basis van een inschatting een weging van de ernst van de klacht. 

3. Zorgt voor support van leden die melding willen maken van een (mogelijke) 

integriteitskwestie of rondlopen met een dilemma maar voor wie het een brug te ver is om 

hier een officiële melding van te maken. 

4. Geeft advies wanneer het betreffende lid twijfelt of een kwestie zich leent voor een 

onderzoek door:  

1. De landelijke Team Gewenst Gedrag of 

2. Door de landelijke Geschillencommissie. 

5. Geeft advies hoe bepaalde kwesties aan te pakken en/of zoekt samen met de betrokkene 

naar oplossingen. 

6. Medieert tussen twee leden wanneer het een eenvoudige vervelende kwestie betreft. Dit op 

verzoek van en met instemming van deze twee partijen.  

7. Geeft informatie en advies over de te volgen procedures bij het doen van een Melding bij de 

CMMM (Commissie Melding Mogelijke Misstand) of bij de landelijke Geschillencommissie of 

elders.  

Wanneer kan een VP geraadpleegd worden 

De VP wordt benaderd bij enerzijds ongewenste omgangsvormen en anderzijds bij (mogelijke) 

integriteitsschendingen. 

Onder ongewenste omgangsvormen vallen: 

- Intimidatie, al dan niet seksueel van aard 

- Machtsmisbruik, al dan niet seksueel getint 

- Discriminatie 

- Pesten (negeren of buitensluiten)  

- Iemand voortrekken  

- Iemand bewust benadelen 

Onder Integriteitsschendingen vallen:  

- Wangedrag 

- Wanprestatie 

- (On)verenigbaarheid van functies  

- Machtsmisbruik 

- Gebruik/misbruik van bevoegdheden 

- Gebruik/misbruik van informatie 

- Aannemen van giften 

- Bezwarende nevenactiviteiten 

- Belangenverstrengeling 

- Fraude in geschrifte 

- Corruptie 

Zowel ongewenste omgangsvormen als ook Integriteitsschendingen kunnen variëren van zeer mild 

tot zeer ernstig. 

 



Gewenste ervaring en vereisten van de VP 

Uitgangspunt hierbij is dat de VP betrokken is bij D66 als vereniging, het gedachtegoed van D66 deelt 

en een goede voeling heeft met het politieke speelveld. De VP moet toegankelijk zijn voor iedereen 

(slapend lid, actief lid, commissie lid, bestuurder, politieke functionaris) binnen de vereniging. En snel 

en makkelijk bereikbaar zijn. 

Daarnaast zijn de volgende (persoonlijke)eigenschappen en vaardigheden vereist: 

- Empathisch vermogen 

- Levenservaring en integer om kunnen gaan met (vertrouwelijke) informatie 

- Geduld en het vermogen tot luisteren 

- Afstand kunnen houden tot de casuïstiek 

- Bereidheid tot intervisie en het geven van advies 

- Onafhankelijkheid binnen de vereniging 

- Communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling) 

- Inzicht in eigen handelen (vermogen tot introspectie) 

- Vermogen tot weging van de aard en de ernst van klacht 

- Kritisch denken en waar nodig de bereidheid hebben om de waarheid op tafel te leggen 

Leden kunnen zich tot woensdag 2 juni 2022 18:00 uur kandideren als Vertrouwenspersoon door 

een motivatie van maximaal 300 woorden en een hoge resolutiefoto te sturen 

info@d66noordholland.nl. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden een email sturen naar 

hetzelfde adres. Op 11 juni wordt motivatie gepubliceerd, samen met de andere stukken van de ARV 

voor de leden van D66 Noord-Holland op 25 juni. 
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