Vacature Nederland Lacrosse

Vertrouwenspersoon
Organisatie
Nederland Lacrosse is de verbindende aanjager voor lacrosse in
Nederland. De sporter kan lacrosse op zijn/haar eigen niveau
met plezier beleven, in sportvormen die passen bij de wensen en behoeften. Nederland
Lacrosse staat bekend als studentensport. De focus van Nederland Lacrosse ligt ook op de
jeugd en poststudenten.
Naast de recreatieve sporter krijgt de topsporter kans om te excelleren op Europese en
Wereldkampioenschappen. Lacrosse staat ook op de nominatie om als Olympische sport
erkend te gaan worden.
Als belangenbehartiger van bijna 1000 aangesloten leden zorgt Nederland Lacrosse er voor
dat haar disciplines veilig en verantwoord kunnen worden beoefend. Bij Nederland Lacrosse
zijn op dit moment 14 verenigingen aangesloten. De activiteiten vinden plaats in heel
Nederland.
Nederland Lacrosse is een vereniging met een bondsbestuur en diverse commissies, welke
beide volledig uit vrijwilligers bestaan.
Aandachtsgebieden
De vertrouwenspersoon is contactfunctionaris binnen de vereniging of bond, betreffende
seksuele intimidatie\grensoverschrijdend gedrag.
Taken van de vertrouwenspersoon zijn:
a. eerste opvang/aanspreekpunt
b. doorverwijzen
c. preventieactiviteiten
Ad a. Eerste opvang:
De vertrouwenspersoon is er voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of
ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken.
Ad b. Doorverwijzen:
De vertrouwenspersoon verwijst klager, beschuldigde, bond of vereniging door naar een
NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of -adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de bond,
advocaat, politie en/of andere hulpverleners.
Ad c. Preventieactiviteiten
De vertrouwenspersoon
 profileert zich binnen de eigen organisatie, zorgt ervoor dat iedereen binnen de
organisatie op de hoogte is van het bestaan van de vertrouwenspersoon
 ziet erop toe dat de gedragsregels van de sport worden nageleefd
 houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie
en sanctionering van seksuele intimidatie binnen de sport




draagt bij aan beleidsuitvoering op verenigingsniveau met betrekking tot landelijke
ontwikkelingen in het beleid Seksuele Intimidatie en sociaal veilige sportomgeving
geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan
worden ontwikkeld tegen seksuele intimidatie.

Randvoorwaarden
De vertrouwenspersoon:
 is geen bestuurslid
 heeft een duidelijk aanspreekpunt binnen bestuur
 heeft een VOG of vraagt er één aan voor de aanstelling (kosten vergoed)
Kennis en vaardigheden
De vertrouwenspersoon:
 heeft een grote mate van interpersoonlijke sensitiviteit;
 is in staat zichzelf en het onderwerp sociale veiligheid en seksuele intimidatie aan de
doelgroepen te kunnen presenteren
 kan een vertrouwelijk gesprek voeren met klager, beschuldigde, bond of vereniging
 kan omgaan met vertrouwelijkheid en weerstanden
 heeft kennis van de procedures (of bereidheid om opgeleid te worden)
 Heeft kennis met de klachtenprocedure (of bereidheid om opgeleid te worden)
 heeft kennis van de interne organisatiestructuur en cultuur
De vertrouwenspersoon staat open voor deelname aan opleidingen, cursussen en
intervisiebijeenkomsten binnen/tussen bonden
Wat biedt Nederland Lacrosse?
 Een dynamische omgeving in een snel groeiende sport;
 Een omgeving waar eigen initiatief mogelijk is en gewaardeerd wordt;
 Een omgeving waar je de kans hebt om jezelf te ontwikkelen;
 Een reiskostenvergoeding naar Nederland Lacrosse gerelateerde activiteiten;
 Gezelligheid!
Tijdsindicatie
 1 uur per week
 Eigen initiatieven en projecten zijn vrij (in overleg) en vallen niet binnen de gestelde
uren
Bent u geïnteresseerd in deze functie of hebt u vragen, neemt u dan contact op met
secretaris@nederlandlacrosse.nl

