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Opgericht 21 december 1960

Vertrouwenspersoon (VP)
Bruvoc heeft een VP benoemd. De VP is binnen Bruvoc het eerste aanspreekpunt voor een
ieder die opmerkingen of vragen heeft gerelateerd aan een concreet incident of gedrag. Het
kan gaan om klachten zoals pesten, gevoel van onveiligheid of onvrede over de relatie
tussen speelster/speler en trainer en/of coach.
Wanneer kan je een vertrouwenspersoon inschakelen?
 Seksuele en andersoortige intimidatie;
 Grensoverschrijdend gedrag: de ervaring dat je op een onprettige wijze wordt
benaderd of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer, coach of andere persoon
iemand anders van de club aan de hand is;
 Iemand heeft jou beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag
Wie mag de vertrouwenspersoon inschakelen?
Het inzetten van de VP is bedoeld voor spelers, trainers en vrijwilligers van Bruvoc. Verder
kunnen ouders van minderjarige spelers, trainers en medewerkers/vrijwilligers een melding
maken van (vermeend) ongepast gedrag bij een ander tijdens alle activiteiten van Bruvoc.
Een melding is altijd ernstig en zal serieus en in vertrouwen worden opgepakt.
Hoe en wanneer bereik je de vertrouwenspersoon?
De gegevens van de VP zijn terug te vinden op de website van Bruvoc en worden ook
vermeld in de Time-out. Contact via de mail zal zo veilig mogelijk behandeld worden, maar
is nooit 100% af te schermen, wel is het maken van een eerst afspraak per mail prima. In de
regel zal de VP meestal een persoonlijk contact voorstellen, dit wegens de duidelijkheid en
interactiviteit van het gesprek.
Procedure melding incident vertrouwenspersoon
1. Als er redenen zijn dan bel of mail je de VP. De VP stemt af wat er wenselijk is qua situatie.
2. De VP hoort de klacht aan en zal hoor en wederhoor toepassen
3. Vaak is het onderwerp te groot om telefonisch af te handelen en maak je onderling een
afspraak, je stemt hierover samen af wat wenselijk is.
4. De VP draagt zorg voor de afhandeling van de klacht.
5. Mocht het nodig zijn dan wijst de VP een mediator aan.
6. De VP kan bij escalatie de voorzitter inschakelen
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