Vertrouwenspersoon
Ongewenste
Omgangsvormen

Voor
deelnemers

en
vrijwilligers

Inleiding
Heb je te maken met ongewenste intimiteiten, seksueel
grensoverschrijdend gedrag of andere ongewenste
omgangsvormen dan kun je contact opnemen met een
vertrouwenspersoon van Humanitas.
Humanitas wil goed zorgen voor haar deelnemers,
vrijwilligers en medewerkers. We doen veel aan
veiligheid in het vrijwilligerswerk en een goede omgang
met elkaar. Toch kan er wel eens iets mis gaan.
Wanneer grenzen overschreden worden, bieden we
ondersteuning. Humanitas is aangesloten bij “In veilige
handen” en bij de Stichting Tuchtrecht Vrijwilligers.
Een van de manieren om vrijwilligers en deelnemers te
ondersteunen is het aanstellen van gecertificeerde
vertrouwenspersonen.
Humanitas kent twee
vertrouwenspersonen
waar je als vrijwilliger of
deelnemer terecht kunt.
Het kan gaan om agressie of geweld,
seksuele intimidatie of ongewenste
intimiteiten, discriminatie, pesten of
andere ongewenste omgangsvormen.
Alles wat je deelt met een
vertrouwenspersoon is strikt
vertrouwelijk!

De vertrouwenspersoon:
Luistert, steunt en adviseert,
onderneemt niets buiten jou om.
Ondersteunt waar nodig bij
gesprekken met derden.
Verwijst zo nodig door naar
professionele hulpverlening of andere
instanties.
Kiest geen partij en is geen
bemiddelaar of juridisch
belangenbehartiger.
Bespreekt met jou wat je kunt of wilt
doen, en wat je daarvoor nodig hebt.

Marjon Donkers is zelfstandig adviseur,
coach en (gecertificeerd)
vertrouwenspersoon ongewenste
omgangsvormen, aangesloten bij de
Landelijke Vereniging voor
Vertrouwenspersonen (LVV). Zij werkt
voor organisaties op het gebied van
kinderrechten, preventie van huiselijk
geweld & kindermishandeling en traint
professionals die met ouders en
kinderen werken. Haar ervaring met het
bespreekbaar maken van – veelal
verborgen – leed dat kinderen en
volwassenen treft, maakt dat zij een
antenne heeft ontwikkeld voor
vertrouwenskwesties. Haar kracht ligt in
het intermenselijk contact en het voeren
van gesprekken over persoonlijke en
soms gevoelige onderwerpen.

Edwin Herzberg is programmaleider
Opgroeien bij Humanitas en
(gecertificeerd) vertrouwenspersoon
ongewenste omgangsvormen,
aangesloten bij de Landelijke Vereniging
voor Vertrouwenspersonen (LVV).
Tevens is hij aandachtsfunctionaris
huiselijk geweld & kindermishandeling
en intern vertrouwenspersoon “In
Veilige Handen”. In 1992 begon hij als
vrijwilliger bij de Kindertelefoon en later
werkte hij bij het Advies en Meldpunt
Kindermishandeling. Sinds 2005 werkt
hij bij Humanitas. Edwin heeft een lange
ervaring in het omgaan met complexe en
vertrouwelijke zaken rondom ongewenst
grensoverschrijdend gedrag. Hij luistert
goed, is betrokken, adviseert onpartijdig
en kent de wegen binnen en buiten
Humanitas.

Heb je te maken met ongewenste
omgangsvormen?
Dan kun je contact opnemen met een
vertrouwenspersoon van Humanitas. Er is een interne
en een externe vertrouwenspersoon voor deelnemers
en vrijwilligers. Voor de handelswijze van de
vertrouwenspersoon of vertrouwelijkheid maakt het niet
uit met wie je contact zoekt, de keus is aan jou.
Marjon Donkers (extern vertrouwenspersoon)
marjon.donkers@gmail.com
06 - 12 65 93 59

Meer weten?
Neem dan contact op met
Vereniging Humanitas
Landelijk Bureau.
E-mail: info@humanitas.nl
Tel: 020-523 1100.
Of schriftelijk via:
Vereniging Humanitas
Postbus 71 1000 AB
Amsterdam.

Edwin Herzberg (intern vertrouwenspersoon)
e.herzberg@humanitas.nl
06 - 23 04 74 11
Uiteraard kun je altijd bij je coördinator terecht wanneer
je iets vervelends meemaakt. Het kan soms moeilijk zijn
om dat te doen. Je kunt ook contact opnemen met een
vertrouwenspersoon, het verplicht tot niets. De
vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en is
er voor jou.

Over Humanitas

Humanitas is er voor mensen die samen met een vrijwilliger
op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie.
Jaarlijks bieden onze ruim 24.000 goed geschoolde
vrijwilligers hulp aan meer dan 65.000 deelnemers.*
Humanitas waarden:
• regie behouden over je eigen leven
• samenleven op basis van gelijkwaardigheid
• verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor een ander
• vraaggericht werken: kijken wat er leeft in de maatschappij,
activiteiten daarop aanpassen.
* bron: Jaarverslag 2016
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er voor
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