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PROTOCOL VERTROUWENSPERSOON
Vertrouwenspersoon
Binnen OOC-Camino is een vertrouwenspersoon aangesteld waar de vrijwilligers van
Camino terecht kunnen. De rol van een vertrouwenspersoon is onafhankelijk en garandeert
absolute vertrouwelijkheid en is er vooral op gericht om de vrijwilliger te ondersteunen.
Taken vertrouwenspersoon bij OOC-Camino
De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:
• Het verzorgen van 1e de opvang van vrijwilliger indien deze als vrijwilliger met heftige
situaties wordt geconfronteerd en daar ondersteuning bij nodig heeft;
• Ondersteunen van de vrijwilliger in deze situatie;
• Indien de vrijwilliger vanuit het vrijwilligerswerk in klachtenprocedure is verwikkeld
rondom eigen functioneren;
• Het ondersteunen van de vrijwilliger gedurende de klachtenprocedure;
• Informeren en adviseren over de verschillende alternatieve oplossingsmogelijkheden, over
de consequenties ervan en over de mogelijkheden (en eventuele beperkingen) daarvan;
• Het begeleiden van de vrijwilliger als aanklager de zaak aan de orde wil stellen bij een
officiële commissie;
• Het doorverwijzen, indien nodig, naar andere hulpverlenende instanties;
• Het verlenen van nazorg, indien nodig, na afronding procedure;
• Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag;
• Het adviseren en ondersteunen van bestuur van OOC-Camino bij het voorkomen van
ongewenst gedrag;
• Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag waarvan eenmaal per jaar schriftelijk
verslag uitgebracht wordt aan het bestuur van OOC-Camino;
• Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk en integer om met de informatie van
leden en cliënten. Er is een geheimhoudingsplicht.
Bevoegdheden vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon heeft de volgende bevoegdheden:
• Het geven van voorlichting aan leden over de functie van vertrouwenspersoon.
• Het begeleiden van de vrijwilliger bij de melding.
• Het begeleiden van de vrijwilliger bij het inschakelen van een hulpverleningsinstantie.
• Het begeleiden van de vrijwilliger indien deze in een klachtenprocedure is verwikkeld.
Het begeleiden van de vrijwilliger bij het inschakelen van een hulpverleningsinstantie.
• Zorgen voor nazorg.
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Procedure ondersteuning vrijwilliger OOC-Camino bij verwikkeling in
klachtenprocedure:
1. Een vrijwilliger die geconfronteerd wordt met een klacht van een cliënt kan bij de
vertrouwenspersoon een melding hierover indienen, bij voorkeur schriftelijk (kan ook per
mail), met een verzoek tot ondersteuning.
2. Een verzoek kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingebracht. Van een mondeling
verzoek wordt een verslag gemaakt dat wordt ondertekend door de vrijwilliger en door de
vertrouwenspersoon. De vrijwilliger krijgt een afschrift van dit verslag. De
vertrouwenspersoon adviseert en overlegt met de vrijwilliger over de klachtenprocedure
die loopt en welke ondersteuning het lid nodig heeft. Anonieme meldingen worden niet in
behandeling genomen.
3. Vertrouwenspersoon stelt het bestuur OOC-Camino in kennis van het feit dat hij een
melding onderzoekt (geanonimiseerd).
4. Van een strafbaar feit wordt het bestuur onmiddellijk op de hoogte gesteld.
5. De vertrouwenspersoon rapporteert zijn bevindingen (geanonimiseerd) aan het bestuur
OOC-Camino en de vrijwilliger ontvangt hier een afschrift van.
Indien aangever/de klager tijdens de klachtenprocedure de melding intrekt, wordt dit door
de vrijwilliger, bij voorkeur schriftelijk, aan vertrouwenspersoon meegedeeld.
Voor de goede orde wordt hier vermeld dat de vertrouwenspersoon geen oordelen velt en
geen oordelende uitspraken doet over een melding en ook geen sancties kan opleggen. Dit
betekent dat in het jaarverslag van de vertrouwenspersoon niet gesproken wordt over de
inhoud van de gegeven ondersteuning aan leden die betrokken zijn in klachtenprocedures.
Het is een geanonimiseerd verslag over de meldingen en andere activiteiten die niet te
herleiden zijn naar personen.
Deze bovenstaande regeling wordt ieder jaar geëvalueerd door bestuur ooc Camino.
OOC-Camino
De vertrouwenspersoon voor OOC-Camino is:
Mevrouw M.M. Voulon
e-mail: info@MonPlus.nl
telefoonnummer: 0651557520

2

Stroomschema OOC Camino
Ondersteuning vrijwilliger in he ige situa e uit
het vrijwilligerswerk
Is er een he ige situa e vanuit het
vrijwilligerswerk bij ooc Camino ontstaan waar
de vrijwilliger ondersteuning behoe kan er
contact worden opgenomen met de
Vertrouwenspersoon
OF
Ondersteuning in klachtenprocedure
Is er een klacht ingediend door een bezoeker
over u aangaande de wijze waarop u uw
vrijwilligersdiensten hee aangeboden?

Neem contact op met de vertrouwenspersoon
voor ondersteuning in de procedure. Bespreek de
ervaren he igheid met de bezoeker.
OF
Bespreek de klacht met de bezoeker die de klacht
indient eventueel met ondersteuning van de
Vertrouwenspersoon
Niet tevreden ?

Bespreek de voortgang in de he ige/
klachtenprocedure, indien de situa e/klacht is
ingetrokken gee dit door aan
vertrouwenspersoon.
Niet tevreden ?

U kunt gebruik maken van Nazorg door
vertrouwenspersoon

Procedure afronden
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