Weer terug??????????

………………..een beetje

Sommige zullen me nog wel herkennen (Ad Peters). Enige tijd terug was ik tien jaar lang de
secretaris en voorzitter van ZVS.
Het bestuur heeft mij nu gevraagd beschikbaar te zijn als

Vertrouwenspersoon ZVS
Wat is de functie van een vertrouwenspersoon binnen ZVS en waarom zou onze vereniging
daar nu behoefte aan hebben?
Wel, vanuit de Zwembond, is dit verplicht gesteld, maar ZVS had al eerder een
vertrouwenspersoon. Overal waar mensen samen komen gebeurt er wel eens wat, wat de
ander als minder prettig kan ervaren, waarbij het dan fijn is terug te kunnen vallen op een
onafhankelijke, integere, betrouwbare persoon. Deze functie werd vacant en, ja, wie moet je
dan benaderen?
Ik ben dus al bekend met de vereniging en ben weliswaar lid, maar geen actief lid en sta
daarom een beetje “aan de kant”. Juist voor een vertrouwenspersoon binnen de vereniging is
dat fijn. Ik kan daarom onafhankelijk zijn. Dat is best belangrijk namelijk. Ook belangrijk is
vertrouwen en geheimhouding. In mijn arbeidzame leven (ik ben nu al heerlijk twee jaar met
pensioen), was ik officier bij de Koninklijke Marechaussee en hield ik mij bezig met de
bestrijding van internationaal zwaar georganiseerde criminaliteit op het gebied van
mensensmokkel. Ik weet dus wel wat vertrouwen en geheimhouding betekent…………..
Even ter herinnering:
Wat zullen mijn taken zijn?
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik ben een luisterend oor
Ik adviseer over eventuele vervolgacties
Ik ondersteun, begeleid en sta gesprekken bij
Ik heb een bemiddelende rol
Ik zoek naar oplossingen
Ik zal eventueel doorverwijzen naar de juiste instantie(s)
Ik adviseer, begeleid en ondersteun het proces bij klachten en/of aangiftes
Ik geef (preventief) voorlichting

Dit alles op aanvragen van of namens u als lid of verwantschap in zaken ZVS binnen ZVS
betreffende. Ik ben geen algemene probleemoplosser.

U kunt mij inschakelen bij het signaleren van het verkrijgen van adviezen over ongewenst
gedrag:
In het algemeen elk gedrag van de ander dat de klager sociale, psychische en/of fysieke schade
toebrengt en dat maatschappelijk gezien ook als ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend
ervaren mag worden”.
Denk hierbij aan:
➢
➢
➢
➢
➢

Pesterij
Roddel
Bedreiging
Discriminatie
Seksuele intimidatie

Hoe vindt u mij?
Ik woon in ’s-Gravendeel en ben bereikbaar via 06-207 907 65 (SMS-WhatsApp; ook goed).
Denk nooit dat je zogezegd aan het zeuren bent, iemand belast of verraad.
Heb je behoefte aan contact met mij in de rol die ik graag voor jullie binnen ZVS vervul?
Benader me gewoon!!!!!!!!!!!!

