Vertrouwensregeling
Vastgesteld door het partijcongres van 20 november 2021, waarmee de vertrouwensregeling 2009
vervalt.

De vertrouwensregeling is het uitvoeringsreglement van:
art. 26 van de Statuten van de ChristenUnie (2019) en
art. 13 van de Gedragscode voor ChristenUnie-politici (2021).
De ChristenUnie heeft minimaal twee vertrouwenspersonen, waaronder in elk geval een man en een
vrouw. Het Landelijk Bestuur benoemt de vertrouwenspersonen, op voordracht van de directeur van
het Partijbureau. Het zijn externe vertrouwenspersonen; dat betekent dat er geen arbeidsrelatie met
hen is en dat ze volledig onafhankelijk handelen.
Via de contactpagina van de website van de ChristenUnie zijn de vertrouwenspersonen laagdrempelig
te vinden en te benaderen.
De vertrouwenspersonen hebben een opleiding gehad als vertrouwensfunctionaris, zijn Gecertificeerd
Vertrouwenspersoon LVV (Landelijke vereniging van vertrouwenspersonen).

Taken
De taken van de vertrouwenspersonen zijn:
a. het fungeren als eerste meldpunt bij integriteits- en vertrouwenskwesties,
b. het zorgdragen voor de opvang en begeleiding van de melders,
c. het eventueel doorverwijzen van melders naar de geschillencommissie of naar een andere
instantie,
d. het adviseren van de partij over preventief beleid op het gebied van integriteit en
omgangsvormen,
e. het (mede) zorgdragen voor voorlichting op het gebied van integriteit en omgangsvormen,
f. het registreren van meldingen en bijdragen aan de jaarlijkse schriftelijke, geanonimiseerde
rapportage van de directeur partijbureau aan het Landelijk Bestuur over de wijze waarop
invulling is gegeven aan de vertrouwensfunctie.
In de door het partijcongres vastgestelde gedragscode zijn de waarden en de normen beschreven,
waaraan vertegenwoordigers van de ChristenUnie zich dienen te houden. Leden en medewerkers van
de ChristenUnie die aanlopen tegen ongewenste omgangsvormen of
(vermoede) integriteitsschendingen door ChristenUnie-functionarissen kunnen desgewenst contact
opnemen met een van de twee landelijke vertrouwenspersonen van de ChristenUnie. Ook bezoekers
van een online of offlinebijeenkomst van de ChristenUnie of daaraan gelieerde organisatie, die iets
meemaken waarover ze in gesprek willen met een onafhankelijk persoon, kunnen bij hen terecht.
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Enkele voorbeelden
Wat zijn ongewenste omgangsvormen?
Alles wat in de omgang, communicatie, houding en gedrag als ongewenst en kwetsend wordt ervaren
en tot gevolg heeft dat de betreffende persoon zich niet meer veilig voelt in het omgaan met de
betreffende ChristenUnie-functionaris.
Voorbeelden van ongewenste omgangsvormen zijn:
Pesten en treiteren
Agressie of geweld
(Seksuele) intimidatie
Discriminatie
Voorbeelden van een integriteitsschending zijn:
Belangenverstrengeling
Fraude
Corruptie

Werkwijze vertrouwenspersonen
De vertrouwenspersonen bieden een vertrouwelijke plek om te praten over ongewenste
omgangsvormen. De vertrouwenspersoon zal de melder in alle vertrouwelijkheid begeleiden in het
vinden van een oplossing voor het gemelde probleem. Vertrouwenspersonen doen geen uitspraak
over een kwestie, maar staan de melder bij met advies en support. Indien er een formele uitspraak
gewenst is, richt de melder zich tot het bevoegd gezag. Is de melder het oneens met de uitspraak van
het bevoegd gezag, dan kan de melder zich richten tot de geschillencommissie. De
vertrouwenspersoon kan de melder in dit proces bijstaan.
De vertrouwenspersonen kunnen onderling overleggen over meldingen. Mocht de aangeklaagde ook
contact met een vertrouwenspersoon wensen dan kan dit een andere vaste vertrouwenspersonen zijn,
mits er geen onderling contact is geweest over de betreffende situatie of personen. In alle gevallen
heeft de aangeklaagde recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon.
Mocht de vertrouwenspersoon van mening zijn dat de inhoud van een melding dermate ernstig is (bv
in het geval van strafbare feiten) dat deze (al of niet anoniem) gemeld moet worden aan de directeur
partijbureau dan laat hij dit weten aan de melder.
Mocht de situatie de directeur partijbureau direct of indirect betreffen dan wordt de melding gedaan
aan de voorzitter van het Landelijk Bestuur. Is de voorzitter van het Landelijk Bestuur ook betrokken,
dan wordt de melding gedaan aan de voorzitter van de geschillencommissie.
Een melding over vermeende schending van de gedragscode wordt niet altijd via een
vertrouwenspersoon gedaan. Komt zo’n melding binnen bij het partijbureau of het Landelijk Bestuur
dan zal door hen beoordeeld worden of het gewenst is een vertrouwenspersoon (voor de klager, de
aangeklaagde of voor allebei) in te schakelen.
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