Vertrouwensvrijwilliger
parochie “Sterre der Zee”
Zeewolde

Voor geval het nodig is, ben ik er voor jou

Wat doet een vertrouwensvrijwilliger?
Een vertrouwensvrijwilliger is een vrijwilliger met wie contact kan worden
opgenomen bij grensoverschrijdend gedrag in de zin van geestelijk en lichamelijk
welbevinden. Bij afspraak zal de vertrouwensvrijwilliger naar uw melding
luisteren en met u in gesprek gaan om samen met u te kunnen bekijken waar u
het beste naar verwezen kan worden.
De vertrouwensvrijwilliger informeert, adviseert en begeleidt zo nodig naar de
vervolgstap van de melding. Het kan zijn dat een afspraak met de pastor van de
parochie is gewenst. De vertrouwensvrijwilliger kan desgewenst met u mee naar
het gesprek met de pastor en/of aanvullende professionele hulpverlening. Het
kan ook zijn dat u verwezen wordt naar het meldpunt voor grensoverschrijdend
gedrag van het Bisdom. Eventueel kan de vertrouwensvrijwilliger u helpen bij het
contact leggen naar het meldpunt. De vertrouwensvrijwilliger doet niets zonder
uw medeweten.
Van uw melding wordt, tenzij hiervoor een uitdrukkelijke uitzondering is
gewenst, wel altijd melding gedaan bij de pastor van de parochie.
Door wie is de vertrouwensvrijwilliger aangesteld?
De vertrouwensvrijwilliger vertegenwoordigt een vertrouwenspositie binnen de
parochie voor geval er grensoverschrijdend gedrag wordt ervaren. De
Vertrouwensvrijwilliger heeft geen aanstelling, maar is een parochiaan van de
parochie die door het bestuur is gevraagd voor deze positie en het als vrijwilliger
vervult. Om te beginnen voor de duur van een jaar, met mogelijke verlenging
van steeds opnieuw een jaar. De vertrouwensvrijwilliger maakt een
jaarrapportage met anonieme weergave van de incidenten die, ter kennisgeving,
naar het bestuur van de parochie wordt toegestuurd. Indien de
vertrouwensvrijwilliger het nodig acht kan er een tussentijdse afspraak met het
bestuur plaatsvinden.

Profiel van de vertrouwensvrijwilliger
De vertrouwensvrijwilliger is een toegankelijke vrijwilliger die empathisch is en
een dosis lef heeft. Hij/Zij is een onafhankelijk strategisch denker die in staat is
de verschillende belangen te onderscheiden. In conflictueuze situaties kan
werken en de nodige afstand weet te bewaren van de casuïstiek. Hij/Zij kan
oordeelvrij doorvragen naar het doel van de melder en de wegen die de melder
zou willen bewandelen. Hiervoor beschikt de vertrouwensvrijwilliger over een
goed reflectievermogen en is in staat goede, heldere feedback te geven.
De vertrouwensvrijwilliger heeft een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan de
parochie overlegd.
Hij/Zij is op de hoogte van de eerste opvang en procedures bij vermoeden van
grensoverschrijdend gedrag zoals gegeven door het meldpunt voor
grensoverschrijdend gedrag van het Bisdom Haarlem.
Hij/Zij houdt zichzelf op de hoogte omtrent procedures voor grensoverschrijdend
gedrag.
Geheimhouding
De vertrouwensvrijwilliger heeft een geheimhoudingsplicht aangaande de
persoonlijke informatie over een melding, voor zo ver dit door de melder is
gewenst.
Indien de vertrouwensvrijwilliger het nodig acht kan hij/zij contact opnemen met
de pastor en/of het bestuur van de parochie.
Bewaring van documentatie
Documentatie van de vertrouwensvrijwilliger wordt bewaard in een versleuteld
digitaal bestand.
Hoe contact op te nemen met de vertrouwensvrijwilliger?
U kunt op volgende wijze contact opnemen met de vertrouwensvrijwilliger:
stuur een e-mail met enkel de vermelding van uw telefoonnummer naar
onderstaand e-mailadres en de vertrouwensvrijwilliger zal contact met u
opnemen om een afspraak te maken.
Indien de locatie als probleem wordt ervaren zal er een andere locatie worden
gezocht. De Vertrouwensvrijwilliger komt doorgaans niet bij u thuis.

vertrouwen.rkzeewolde@gmail.com
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