Vertrouwenspersoon

UKG
Het Utrechts Klokkenluiders Gilde (UKG) is een vereniging die als campanologisch platform kennis en vaardigheid rond luidklokken bundelt. Daartoe
worden vanuit de vereniging vele activiteiten ontplooid. Het Gilde vindt het
belangrijk dat iedereen hier op zijn of haar manier een bijdrage aan kan leveren en het Gilde daarbij als toegankelijk, open en veilig ervaart.

Interne vertrouwenspersoon
Het kan echter in bijzondere omstandigheden voorkomen dat iemand zich
met een probleem binnen het Gilde geconfronteerd ziet waarmee hij/zij niet
(direct) bij een luidmeester of het bestuur wil of kan aankloppen. Onder “problemen” wordt hier bijvoorbeeld gedacht aan (ernstige) zaken als Integriteitsschending, intimidatie, agressie, pesten, discriminatie en andere ongewenste
omgangsvormen. De interne vertrouwenspersoon is in die (veelal uitzonderlijke) situatie dan aanspreekbaar voor ondersteuning en advisering. Deze vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en onderzoekt hoe het ervaren probleem kan worden besproken en/of opgelost.

Aanspreekpunt
De vertrouwenspersoon is een eerste aanspreekpunt die op de hoogte is van
de (interne en externe) mogelijkheden om hulp te krijgen, iemand die begeleidt en ondersteunt. De vertrouwenspersoon is tevens in de positie om aan
(het bestuur van) het Gilde eventuele preventieve maatregelen te adviseren.

Onafhankelijk
De vertrouwenspersoon vervult zijn/haar rol onafhankelijk, werkt in strikte
vertrouwelijkheid en valt onder directe verantwoordelijkheid van de voorzitter van het bestuur van het Gilde. De vertrouwenspersoon maakt in deze functie geen deel uit van bijvoorbeeld het bestuur van de vereniging. Eenmaal per
jaar brengt de vertrouwenspersoon een kort geanonimiseerd verslag uit aan
de voorzitter van het Gilde over de werkzaamheden. Dat verslag zal – geanonimiseerd - worden opgenomen in het algemene jaarverslag van de vereniging.

Voor wie?
Elk lid van het Gilde kan zich, ingeval van de hiervoor bedoelde problemen,
of vermoedens daarvan, rechtstreeks wenden tot de vertrouwenspersoon.
Het reglement ‘Gedragscode en klachtenregeling’ staat op de website van het
UKG onder Gilde / Gildedocumenten / Gedragscode.
De vertrouwenspersoon binnen het UKG is Marijke Drost.
Zij is per mail te benaderen via het speciaal daarvoor ingerichte mailadres:
vertrouwenspersoon@klokkenluiders.nl

