
Wie is de vertrouwenspersoon?

Cécile de Mol (1955)

Sinds 2000 woon ik met mijn gezin in Grathem. Alle vier mijn 
kinderen zijn kortere of langere tijd lid van JongNL Grathem 
geweest. In mijn werk als vrij gevestigde eerstelijnspsychologe, 
begeleid ik mensen bij problemen in hun privé- of werkom-
geving. Als vertrouwenspersoon voor JongNL Grathem bied ik 
ondersteuning en advies.

Geheimhouding

Cécile gaat vertrouwelijk om met je informatie en zal niets 
verder vertellen zonder jouw toestemming. Je kunt je verhaal 
anoniem aan de haar vertellen.

De contactgegevens van Cécile zijn:
E-mail: vertrouwenspersoon@jngrathem.nl
Tel: 0475- 45 90 44

Neem ook een kijkje op onze website en sociale media!               www.jongnlgrathem.nl

Vertrouwenspersoon

Waarvoor is de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is er voor leden, ouders van leden en 
stafleden van JongNL Grathem en kan vragen beantwoorden, 
advies geven en ondersteuning bieden. Verder dient de vertrou-
wenspersoon als aanspreekpunt om klachten kenbaar te maken 
wanneer het gaat om vermoedens van ongewenste intimiteiten, 
seksueel misbruik en andere ongewenste omgangsvormen.  

De vertrouwenspersoon kan bemiddelen tussen partijen bij 
onderlinge (JongNL gerelateerde) geschillen. In alle gevallen is 
de vertrouwenspersoon er ter ondersteuning van de melder en/
of het slachtoffer. 

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en dat betekent dat zij 
géén staflid is van JongNL Grathem. De vertrouwenspersoon is 
wel bevoegd om bestuursvergaderingen bij te wonen en zaken 
aan de orde te stellen.

Waarom een vertrouwenspersoon?

JongNL Grathem kende voorheen een oudercomité bestaande 
uit een aantal ouders die vergaderingen bezochten en zaken 
aan de orde stelden. JongNL Grathem heeft een aantal jaren 
geleden echter samen met het oudercomité besloten deze 
te ontbinden en een vertrouwenspersoon aan te stellen. De 
provinciale organisatie JongNL Limburg heeft ook een protocol 
opgelegd aan alle afdelingen van JongNL. Ook zij raden aan om 
als vereniging een vertrouwenspersoon aan te stellen.

"De vertrouwenspersoon luistert
naar jouw verhaal!" 



Met welke vragen kan ik bij de 
vertrouwenspersoon terecht? 

De vertrouwenspersoon kan antwoord geven op 
bijvoorbeeld de volgende vragen: 

Verder helpen 
De vertrouwenspersoon kan je ondersteunen met het voeren 
van een gesprek met jou en eventueel je ouders om je probleem 
kenbaar te maken. Verder kunnen er stappen ondernomen wor-
den naar de diverse instanties of kunnen zaken aan de orde 
gesteld worden bij JongNL Grathem.

Waar kan ik hulp krijgen en hoe gaat dat dan? 
Heb ik recht op hulp? 

•
•

Sociaal isoleren: Iemand doodzwijgen, negeren of nadrukkelijk 
minachten. 

Iemand het vrijwilligerswerk onaangenaam en/of onmogelijk 
maken. 

Iemand bespotten: vanwege uiterlijk, gedrag, wijze van pra-
ten, een andere levensstijl. 

Roddelen: op een voortdurend negatieve manier praten over 
een collega lid of collega staflid. 

Dreigen, in variatie van dreigen met vertrek tot vage dreige-
menten als “We krijgen jou nog wel”. 

Lichamelijk geweld: niet alleen slaan of schoppen maar ook 
iemand opsluiten, duwen etc. 

Verbaal geweld: steeds weer dezelfde persoon op onbehou-
wen wijze uitschelden in grove 
bewoordingen. 

(Seksuele) intimidatie: handtastelijkheden maar ook intimide-
rende opmerkingen. 

Racisme: vormen van bovenstaande gedragingen gebruiken 
om iemand vanwege zijn / haar 
etnische afkomst te kleineren. 

Treiteren, pesten. 

Bovenstaande ongewenste omgangsvormen kunnen zowel 
in het directe contact als in telefonisch, email of social media 
contact plaatsvinden. 
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•

•

•

•
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•

•

•

•

Wat is ongewenst gedrag / wat zijn ongewenste 
omgangsvormen? 

Wat doe ik als ik slachtoffer ben van 
ongewenste omgangsvormen?

Er zijn verschillende stappen mogelijk:
Bespreek het met degene die zich schuldig maakt aan dit 
soort gedrag.
Bespreek het met een van de stafleden, een van je collega 
stafleden of met je ouders.
Bespreek het met de vertrouwenspersoon.

•

•

•
Vragen en contact

Voor overige vragen of informatie kunt u terecht bij de 
groepsstaf of onze voorzitter: 

E-mail: voorzitter@jngrathem.nl

Neem ook een kijkje op onze website en sociale media!               www.jongnlgrathem.nl


