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Wat doet de vertrouwenspersoon: 

De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor een gesprek en advies als het moeilijk of onwenselijk is 

om deze vragen direct met betrokkene(n) te bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom: pesten, 

alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Maar het kan ook over andere zaken gaan, die 

betrekking hebben op het deelnemen aan scouting. Bijvoorbeeld financiële problemen, waardoor 

een lid niet deel kan nemen aan een kamp. 

Zoals de naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt, wordt alles wat met de vertrouwenspersoon wordt 

besproken, vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er met de 

vertrouwenspersoon is besproken of dat er met de vertrouwenspersoon contact is gezocht. Andere 

personen (bestuur, ouders, betrokkenen) worden alleen ingelicht als dat samen is afgesproken. 

Alleen wanneer er sprake is van strafbare feiten zal er, in overleg met de melder, contact gezocht 

moeten worden met het bestuur en het bevoegd gezag.  

De vertrouwenspersoon zal samen met de melder proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan 

bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn. Desgewenst kan de 

vertrouwenspersoon hier ook bij aanwezig zijn om de melder bij te staan. De vertrouwenspersoon zal 

niet optreden als mediator. Ook kan de vertrouwenspersoon de melder in contact brengen met 

personen of instanties die verder kunnen helpen in het specifieke probleem. In ernstigere gevallen 

kan het ook steun zijn bij het doen van aangifte en in gang zetten van het protocol ongewenst 

gedrag. 

Kortom: 

De vertrouwenspersoon kan worden benaderd als je een probleem hebt, dat je niet wilt of kunt 

bespreken met iemand van de leiding of het bestuur. Dit geldt zowel voor (staf)leden als ouders. We 

hopen dat niemand de vertrouwenspersoon echt nodig zal hebben, omdat het natuurlijk beter is als 

je problemen direct met elkaar bespreekt.  

 

Vertrouwenspersoon Scouting Ewijk  

Mijn naam is Linda Eulen en ik heb binnen Scouting Ewijk de rol van vertrouwenspersoon op me 

genomen. In het verleden ben ik jeugdlid geweest van de vereniging, echter ben ik al jarenlang niet 

meer actief betrokken. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als psycholoog. Mijn opleiding en 

ervaringen tijdens mijn werkzaamheden, neem ik mee in mijn rol als vertrouwenspersoon. Mocht je 

contact willen opnemen, kunt u in eerste instantie een mail sturen naar 

vertrouwenspersoonscouting@gmail.com met daarin in ieder geval uw telefoonnummer. Ik zal 

daarna z.s.m. contact met u opnemen. 

 

 


