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Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van 
Nederland. Scouting zorgt voor een leuke en spannende 
vrijetijdsbesteding. De vereniging biedt ieder kind een veilige en leerzame speelomgeving en 
biedt uitdagende activiteiten voor jongeren.  
 
Scouting Limmen is aangesloten bij Scouting Nederland, heeft ruim 100 leden en is van plan 
verder te groeien.   
 
Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek naar een nieuwe uitdaging, 
waarbij je de mogelijkheid krijgt om in Limmen betekenisvol te zijn voor de ontwikkeling van 
kinderen? Vind je het leuk om, samen met andere vrijwilligers, iets op te bouwen in je eigen 
buurt? Ben je bovendien een paar uur in de week hiervoor beschikbaar, dan zijn wij op zoek 
naar jou! 
 

Een integere vertrouwens(contact)persoon (VCP)  
 

 
Algemene taakomschrijving 
De VCP is contactfunctionaris binnen de vereniging, betreffende grensoverschrijdend 
gedrag. Taken van de VCP:  

a) eerste opvang/aanspreekpunt  
b) doorverwijzen  
c) preventieactiviteiten  

 
Ad a. Eerste opvang:  
De VCP is er voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst 
gedrag en hier met iemand over willen spreken. De VCP:  

• laat de klager het verhaal vertellen, maar is alert op zijn/haar taak bespreekt 
mogelijke doorverwijzingen  

• informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van het 
klachtenreglement van de landelijke organisatie 

• houdt registratie bij  
 
Ad b. Doorverwijzen:  
De VCP verwijst klager, beschuldigde of vereniging door naar een klachtcommissie van de 
landelijke organisatie, advocaat, politie en/of andere hulpverleners.  
 
Ad c. Preventieactiviteiten:  
De VCP:  

• profileert zich binnen de eigen organisatie, zorgt ervoor dat iedereen binnen de 
organisatie op de hoogte is van het bestaan van de VCP en ziet erop toe dat de 
gedragsregels van de organisatie worden nageleefd  

• houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie 
en sanctionering van grensoverschrijdend gedrag binnen het vrijwilligerswerk  

• geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan 
worden ontwikkeld tegen grensoverschrijdend gedrag. Hiervoor kan de website 
www.inveiligehanden.nl als leidraad worden gebruikt. 

 
Randvoorwaarden  
De VCP:  

• is geen bestuurslid  
• heeft een duidelijk aanspreekpunt binnen bestuur en/of groepsraad  

http://www.inveiligehanden.nl/
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• wordt een keer in de vier jaar gekozen door de interne 
democratische geledingen en/of aangesteld door het bestuur  

• kan om de vier jaar een VOG overleggen  
• is niet inhoudelijk betrokken bij procedures  

 
Attitude  
De VCP:  

• is een sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend persoon  
• geniet het vertrouwen van de bij de vereniging betrokken vrijwilligers en leden  
• heeft levenservaring, is integer en heeft een evenwichtige persoonlijkheid  
• is een persoon die zich neutraal en onafhankelijk op kan stellen  
• heeft affiniteit met een sociaal veilige omgeving en wil daaraan een bijdrage leveren  

 
Vaardigheden  
De VCP:  

• is in staat zichzelf en het onderwerp sociale veiligheid en seksuele intimidatie aan de  
• doelgroepen te kunnen presenteren  
• kan een vertrouwelijk gesprek voeren met klager, beschuldigde of vereniging  
• kan reflecteren  
• kan omgaan met vertrouwelijkheid en weerstanden  
• kan omgaan met emoties van zichzelf, de beschuldigde, het slachtoffer en de 

omgeving  
• is in staat mee te werken beleid uit te voeren  

 
Kennis  
De VCP:  

• weet welke procedures er bij een (dreigend) incident gevolgd kunnen worden  
• heeft voldoende kennis van procedurele gang van zaken rondom het indienen van 

een klacht  
• kent de sociale kaart betreffende grensoverschrijdend gedrag  
• kent de individuele en groepsprocessen die spelen bij grensoverschrijdend gedrag  
• heeft kennis van de interne organisatiestructuur en cultuur 

 
 
Belangrijk: 

• Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting 
Nederland. 

• Je bent minimaal 21 jaar of ouder. 

• Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze 
overleggen. 

• Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en ook zelf hierin verder te leren. 
 
Inschatting tijdsbelasting: 

• Circa 10 uur per maand  

• Er zijn ±12 vergaderingen per jaar 
 
Wij bieden: 

• Een inspirerende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding 
helpt bieden aan kinderen en jongeren. 

• Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers 

• Het opdoen van veel nieuwe contacten 

• De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen  
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Voor meer informatie kun je contact opnemen met Linda Baltus, 
secretaris van de vereniging, via info@scoutinglimmen.nl 
 
Zie ook de website: www.scoutinglimmen.nl  
 
 

mailto:info@scoutinglimmen.nl
http://www.scoutinglimmen.nl/

