
 
Vertrouwenspersoon Jong Nederland Sint Odiliënberg 
 
JN Sint Odiliënberg biedt leden, ouders/verzorgers van leden en stafleden de mogelijkheid 
om zich te wenden tot een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon geeft advies en 
ondersteuning indien men te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen zoals 
discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie, pesten of geweld. Middels het beleid, opvang, 
preventie en aanpak van ongewenste omgangsvormen en grensoverschrijdend gedrag door 
JN Sint Odiliënberg, zijn deze thema’s zo goed mogelijk verzorgd én geborgd. Dit draagt bij 
aan een veilig klimaat en goede sfeer binnen de vereniging, belangrijke succesfactoren van 
JN Sint Odiliënberg. 
 
Voor reguliere vragen of opmerkingen omtrent groepsbijeenkomsten of andere activiteiten 
van JN Sint Odiliënberg, is de groepsstaf of bestuur het eerste aanspreekpunt. 
 
Verwachtingen vertrouwenspersoon 
De vertrouwenspersoon helpt bij het aanpakken van ongewenst en grensoverschrijdend 
gedrag. De vertrouwenspersoon geeft advies, steun en hulp om de situatie te veranderen 
door nieuwe mogelijkheden te onderzoeken, het gesprek aan te gaan en samen te zoeken 
naar mogelijke oplossingen. De vertrouwenspersoon heeft een ondersteunende rol,  deze 
zal echter niet bepalen welke keuzes uiteindelijk gemaakt worden. De vertrouwenspersoon 
neemt enkel beslissingen met toestemming van leden, ouders/verzorgers van leden of 
stafleden en bestuur.  
Taken van de vertrouwenspersoon zijn in grote lijnen: 

• opvang en begeleiding van leden, ouders/verzorgers van leden en stafleden in 
situaties waarin ongewenste omgangsvormen een rol spelen; 

• voorlichting en advies geven over vormen van ongewenst gedrag en een bijdrage 
leveren aan preventieve activiteiten gericht op het voorkomen van ongewenst 
gedrag en onveiligheid; 

• voorlichting en advies geven aan bestuur van JN Sint Odiliënberg gericht op de 
bevordering van sociale veiligheid. 

 
Vertrouwenspersoon Jong Nederland Sint Odiliënberg 
Renee van Herten is op basis van haar beroepsmatige kennis en inzicht door het bestuur van 
Jong Nederland Sint Odiliënberg aangesteld als vertrouwenspersoon van Jong Nederland 
Sint Odiliënberg. Renee is bekend met het reilen en zeilen van de vereniging maar is niet 
direct betrokken als staf- of bestuurslid waardoor indien nodig de juiste objectiviteit en 
integriteit gewaarborgd blijft.  Zij heeft een eigen plaats en verantwoordelijkheid binnen de 
vereniging en legt intern geen verantwoording af. De vertrouwenspersoon heeft namelijk 
geheimhouding. Ieder kan zijn verhaal anoniem vertellen aan de vertrouwenspersoon.  
 
Contactgegevens vertrouwenspersoon 
Emailadres: vertrouwenspersoon@jnberg.nl  
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