
 

Vacature externe Vertrouwenspersoon (VP) 

Badminton Nederland is een dynamische en ambitieuze sportorganisatie van en voor de 
badmintonsport. Badminton Nederland is een organisatie die staat voor het vergroten van 
de betekenis van badminton in de Nederlandse samenleving door verantwoordelijkheid te 
nemen voor de kwaliteit, ontwikkeling, promotie en faciliteren van badminton. Het doel is 
helder: iedereen in Nederland kennis laten maken met badminton en meewerken aan een 
vitale Nederlandse bevolking. Bij Badminton Nederland werken, verdeeld over twee locaties, 
in twee kleine gemotiveerde teams 13 medewerkers. Informatie over de organisatie is terug 
te vinden op www.badminton.nl en www.top-badminton.nl 

De functie in hoofdlijnen 
Wij vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat medewerkers zich veilig voelen. Het kan 
voorkomen dat zij op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, 
zoals pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie en agressie. Ook kan het gaan om 
integriteitsschendingen, zoals belangenverstrengeling, fraude of diefstal. Voor de sport 
specifiek kan het ook gaan over matchfixing of dopingkwesties. Het is dan fijn en belangrijk 
als een medewerker met zijn problemen ergens terecht kan. Hiervoor zijn wij op zoek naar 
een externe vertrouwenspersoon. 
 
Je bent aanspreekpunt voor alle medewerkers die toegang willen tot een vertrouwelijk 
adviseur om bijvoorbeeld ongewenste omgangsvormen of vermoedens van misstanden te 
bespreken. Door naar hen te luisteren, geef je medewerkers een stem en ben je in staat hun 
belangen te vertegenwoordigen. Door te adviseren over de te nemen stappen help je 
medewerkers op te komen voor hun eigen belangen of het belang van een veilige 
werkomgeving. Daarnaast denk je mee over het beleid in deze voor onze organisatie en 
levert waar nodig ondersteuning om dit te verbeteren. Je verzorgt jaarlijks een rapportage 
voor de directie over het aantal meldingen en adviseert over te nemen preventieactiviteiten. 

Wij vragen 
Je beschikt over een HBO werk- denkniveau en hebt de opleiding tot vertrouwenspersoon 
afgerond; verder heb je de bij- en nascholing VP in de sport gevolgd of bent bereid deze (op 
eigen kosten) te volgen. Daarnaast voldoe je aan de volgende criteria: 

• Je bent gecertificeerd en aangesloten bij de Landelijke Vereniging van 
Vertrouwenspersonen (LVV); 

• Je werkt volgens de protocollen van de LVV en onderschrijft de gedragscode; 
• Je bent op de hoogte van recente wetgeving, ARBO en Klokkenluidersregeling; 
• Je werkt geruime tijd als zelfstandige binnen het vakgebied;  
• Je bent flexibel en op afroep snel beschikbaar voor onze medewerkers;  
• Je bent rechtstreeks te benaderen voor de medewerkers;  
• Je bent doortastend, integer, toegankelijk en empathisch;  
• Je bent luistervaardig, onpartijdig en communicatief zeer sterk op elk niveau, zowel 

mondeling als schriftelijk;  



 

• Je schakelt snel en op verschillende niveaus; 
• Ervaring in de sport op dit terrein is een pré. 

Bij inzet van u als VP kunt u rekenen op een vaste vergoeding van € 70,- p.u./excl. BTW. 

Interesse? 
Meer informatie over de functie wordt graag verstrekt door Barbara Mura, directeur van 
Badminton Nederland, tel. 0629022819, e-mail bmura@badminton.nl. Wij ontvangen graag 
jouw reactie op bmura@badminton.nl. 

Reageren kan tot en met vrijdag 13 mei 2022. De kennismaking staat gepland op 
woensdag 25 mei a.s. tussen 9 en 12 uur. 


