Verslag/ afsprakenlijst commissie LVV Werkgroep Externe
Vertrouwenspersonen
Maandag 25 juni 2018, 11.00 – 12.30 uur, Utrecht (Coachhuis, Maliebaan 45)
Aanwezigen: Ingrid Wezel, PeteR Clark (voorzitter), Nicole Pikkemaat (verslaglegging)
Definitie externe vertrouwenspersonen
De definitie luidt nu (na diverse aanpassingen, o.a. n.a.v. de enquête):
Een externe vertrouwenspersoon heeft één of meerdere overeenkomsten tot opdracht door of namens één of
meerdere opdrachtgevers waarmee geen gezags- of rechtsverhouding bestaat. Uitgangspunt voor de
werkzaamheden zijn de functieprofielen die de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV)
hanteert voor vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (VPOO) en vertrouwenspersoon integriteit
(VPI). De externe vertrouwenspersoon is:
1. Werkzaam als zelfstandige vertrouwenspersoon
2. Heeft een dienstverband bij een organisatie die externe vertrouwenspersonen levert of uitruilt.
DEZE DEFINITIE WORDT OPGENOMEN IN HET FUNCTIEPROFIEL, VASTLEGGING OP ALV
18/5/2017  dit is inmiddels gebeurd
Verankering rol vertrouwenspersoon in Arbobesluit
PeteR heeft het initiatief genomen om een beroepsprofiel op te stellen in het kader van de wettelijke
verankering van de functie/ taak vertrouwenspersoon. Idee is om dit voor te leggen aan het Ministerie
SZW, juist nu SZW zo actief is op het terrein van ongewenst gedrag. Mogelijk kan het beroepsprofiel
vastgelegd worden in het Arbobesluit. We hebben het profiel de vorige keer doorgenomen en nu de
laatste puntjes doorgenomen. Het beroepsprofiel zal waarschijnlijk vastgesteld worden in de ALV in
mei 2017  dit is inmiddels vastgesteld
Werkwijze van onze werkgroep - BESLUIT
We komen als werkgroep 1 keer per jaar bij elkaar en bespreken dan de signalen en input die we
krijgen via ons eigen netwerk (‘rondje langs de velden’). De werkgroep kan vaker bijeenkomen als daar
aanleiding toe is. Aanleidingen zijn bijvoorbeeld:
 Vragen van leden
 Vragen van het bestuur
Acties/ afspraken
Actie: PeteR
- PeteR stuurt datumprikker aan ons voor de jaarlijkse vergaderingen (of vaker als nodig)
Actie: PeteR
- Werving leden werkgroep certificering VPI, Peter heeft beloofd te helpen bij de werving. Het lukt
ons niet om aan te sluiten. Wel willen we meedenken via de mail en reageren op de eerste versies/
ideeën. Peter zal dit doorgeven aan het bestuur.
Actie: PeteR
Openstaand idee  nu werk van maken
- Interactieve workshop verzorgen over voor- en nadelen externe en interne vertrouwenspersonen,
de risico’s en hoe deze te ondervangen, samen in gesprek hierover (zie verslag januari 2017 voor
een overzicht). Idee is om deze workshop te verzorgen tijdens het LVV-congres en/of tijdens een
andere LVV-bijeenkomst. Peter legt dit voor aan het bestuur. Wij bereiden dit voor samen op
maandagavond 5 november van 17.00 – 19.00 uur bij Ingrid te Amsterdam!
Actie: PeteR (idee voorleggen aan bestuur)
Actie: allen (al met voorstel komen ter bespreking op 5 november)
Ideeën/ wat we het bestuur willen aangeven
- Nascholing voor de hercertificering aantrekkelijker maken. Deels is dit nu al gedaan door de
intervisie te verruimen in uren en te optimaliseren, maar nog steeds vinden wij dat het aanbod voor
nascholingscursussen uitgebreid moet worden.

-

Certificering VPI. Wij willen dus meedenken. Als advies geven we op voorhand graag mee: laat dit
geen dubbele certificering worden. Kosten en scholingseisen moeten geen obstakel zijn. M.a.w.:
zelfde na-/bijscholingseisen voor VPOO en VPI.
Als LVV een vraagbaak per telefoon bieden, zodat er echt een sparfunctie kan zijn (nu loopt dat via
de mail), wellicht een telefonisch spreekuur hierover inrichten.

Verdere openstaande ideeën
- Versterken van de aandacht vertrouwenspersoon (intern en/of extern) in Arbocatalogi
- PR van het vak  lobbyen bij SZW, sectororganisaties e.d.
- Marktonderzoek doen, bijvoorbeeld per sector: welk type bedrijven heeft geen
vertrouwenspersoon? Daarbij bijvoorbeeld kijkend per sector, naar type en omvang bedrijf. Hierbij
gaat het om de beroepsontwikkeling en om de functie/ taak vertrouwenspersoon op de kaart te
zetten. Er is geen commercieel doel.
VOLGEND OVERLEG:
Maandagavond 5 november 17.00 – 19.00 uur, Amsterdam

