Vertrouwenscontactpersoon bij HST
Ik ben Femke Keupink en sinds september 2017
ben ik de vertrouwenscontactpersoon binnen de
HandbalSchool Twente.
Een aantal jongens en meiden kennen mij als trainster,
2 jaar lang heb ik training gegeven binnen de HST.
Vorig jaar ben ik hiermee gestopt. Vanuit het bestuur
kwam het verzoek of ik de rol van vertrouwenscontactpersoon wilde invullen. Vanuit mijn eigen werkveld
weet ik dat het belangrijk is om een veilig klimaat te
creëren voor sporters, dus vandaar dat ik de functie
ga invullen. In mei heb ik de cursus VCP gevolgd via
het NOC*NSF om meer inzicht te krijgen in deze functie.
Als vertrouwenscontactpersoon ben ik een centraal aanspreekpunt om er voor te
zorgen dat de omgang met elkaar binnen de HST leuk en veilig blijft. Als je toch met
ongewenst gedrag te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt
voor hulp, ondersteuning of simpelweg een advies of luisterend oor. Dit geldt voor
iedereen binnen de HST: trainers, coaches, ouders, begeleiders, vrijwilligers en
spelers.
Je melding kan gaan over pesten, discriminatie, seksueel ongewenst gedrag, agressie
en eigenlijk alle gedrag waardoor je je niet prettig voelt tijdens het sporten of binnen
de HST.
We bespreken samen je melding. Als VCP luister ik goed naar je verhaal, en samen
met jou bekijk ik hoe je probleem het best kan worden aangepakt. Als je het probleem
zelf kunt oplossen is dit prima, maar als je er hulp bij nodig hebt dan bespreken we
dat ook. We bekijken samen welke stappen je kunt nemen. Ook kan ik je verwijzen
naar een andere persoon of hulpverlener. Bij een strafbaar feit moet de politie
betrokken worden.
De naam vertrouwenscontactpersoon zegt het al: je kunt die persoon in vertrouwen
iets vertellen. Als VCP doe ik een anonieme schriftelijke terugkoppeling aan het
bestuur.
Je kunt contact opnemen via onderstaande gegevens.
Mail: femkekeupink@hotmail.com - Mobiel: 06 11 77 45 40
Via de WhatsApp mag je ook een berichtje sturen!

