Cursus Vertrouwenspersonen Interreligieus Beraad Segbroek (IBS) Verslag over 2015
Inleiding
In februari 2015 kregen 10 vertrouwenspersonen door Wethouder Klein van de Gemeente
Den Haag een Certificaat Vertrouwenspersoon uitgereikt.
Een aantal van hen wordt met regelmaat gevraagd te “luisteren”. Ook werkt men er mee in
eigen werksituatie.
De uitstralende werking van deze cursus leidde tot een nieuwe wachtlijst met 20 personen
voor een tweede cursus.
De tweede cursus
Gelukkig kon deze met grote dank aan de Gemeente Den Haag snel gerealiseerd worden.
Op donderdagavond 7 mei 2015 startte de kennismakingsavond in het Dialooghuis, Beeklaan
167.
Deze tweede cursus werd uitgebreid naar 7 avonden en een slot(zater)dag (twee
dagdelen)**, mede op grond van een evaluatie van de eerste groep.
Om verschillende redenen vielen er van de 16 deelnemende personen er drie af en werden
er op zaterdag 19 september 13 personen gecertificeerd. Op die dag reikte de heer Dogan
van de Gemeente Den Haag de certificaten uit, met de gedragscode* daarbij. Deze werden
ter plekke ondertekend.
Terugblik
Uit een evaluatie op papier bleek dat er met grote tevredenheid werd teruggezien op de
cursus. Alle inleiders en zeker de heer Ad de Gruijter, die elke cursusavond aanwezig was en
de totaalcursus ontwikkelde, kregen grote waardering en lof toegezwaaid.
De inleiders kwamen uit verschillende religieuze en levensbeschouwelijke tradities.
Bovendien hadden zij allen ook kennis van psychische en maatschappelijke problemen,
vanwege hun werk in instellingen (ziekenhuizen en kliniek) en pastoraat.
Voortgang
Intussen staan er 23 vertrouwenspersonen klaar om aan de slag te gaan volgens een
bepaalde structuur in religieuze gemeenschappen en op servicepunten.
Met het IBS is een organisatieverband afgesproken, dat in het begin van 2016 geactiveerd
wordt.
Er is een terugkeeravond geweest, waarin de Netwerker seksuele diversiteit, samen met Ilse
Volkstedt informatie verstrekte en casussen uitspeelden me de deelnemers over seksuele
diversiteit.
Inmiddels is er al weer een wachtlijst van 6 personen die zich rechtstreeks meldden en enige
organisaties hebben aangegeven, dat zij ook een aantal leden willen opgeven, als zich een
nieuwe (derde) cursusmogelijkheid voor doet.

Tot slot
Behalve dat vertrouwenspersonen een luisterend oor willen bieden aan hen die vastgelopen
zijn, blijkt dat zij een eigen autoriteit ontwikkelen in hun gemeenschappen, waardoor zij in
gesprekken kunnen bijdragen aan begrip voor elkaar en de ander. Dat neveneffect is goed
om te ervaren
 Gedragscode (Zie bijlage 1)
** Flyer met cursusoverzicht (zie bijlage2)

INFORMATIE OVER DE CURSUS VERTROUWENSPERSOON IBS
De cursus vertrouwenspersoon is een initiatief van het Interreligieus Beraad Segbroek (IBS)
in samenwerking met dialooghuis wordt dit kalenderjaar (2015) voor de tweede maal
aangeboden.
Aan de cursus zijn geen kosten verbonden De cursusavonden vinden plaats van 19.00 uur tot
21.00 uur in het Dialooghuis, Beeklaan 173 Den Haag.
De slotdag vindt plaats op een nader te bepalen plek van 9.30 uur tot 16.00 uur inclusief
lunch.

Informatie over de cursusdata en namen cursusleiders
00 Donderdag 7 mei kennismakingsbijeenkomst 19.00-21.00 uur
01 Donderdag 21 mei cursusavond 1 – Ad de Gruijter 19.00-21.00 uur
02 Donderdag 28 mei cursusavond 2 – Ad de Gruijter 19.00-21.00 uur
03 Donderdag 4 juni cursusavond 3 – Corry van Straten 19.00-21.00 uur
04 Donderdag 11 juni cursusavond 4 – Ciska Kevenaar 19.00-21.00 uur
Onderbreking vanwege de maand Ramadan en de zomervakanties
05
06
07
08

Donderdag 3 september cursusavond 5 - Attry Ramdhani 19.00–21.00 uur
Donderdag 10 september cursusavond 6- Duncan Wielzen 19.00-21.00 uur
Donderdag 17 september cursusavond 7 – Jamila Zacouri 19.00-21.00 uur
Zaterdag 19 september –hele cursusdag 8 – Ad de Gruijter 9.30-12.30 uur
13.30-16.00 uur

Informatie over de cursusinhoud

Avond 0 Kennismaking cursusdeelnemers. Aanleiding om aan de cursus te willen
deelnemen. Verwachtingen. Verwachtingen van IBS en cursusleiding.
Avond 1 Wat is vertrouwen? Gedeeld vertrouwen. Grenzen aan vertrouwen.
Rollen van de vertrouwenspersoon. Aspecten van (elke) communicatie.
Tussen afstand en nabijheid. Empowerment. Een casus.
Avond 2 Feedback geven en feedback ontvangen, open en verborgen communicatie
(Joharivenster). Ontwikkelingsfasen. Eigen communicatiestijlen.
De context van een “verhaal”. Van veelheid naar de kern. Grenzen stellen.
Een casus.
Avond 3 Over psychiatrische aspecten en ‘ziektebeelden’. Afhankelijkheid,
borderline, overdreven aandacht, verslaving(en), herkennen pathologie,
doorverwijzing. Wat helpend is voor de vertrouwenspersoon. Een casus.
Avond 4 Over Paganisme en cultuur. Natuurreligies, animisme, rituelen en
symbolen. Paganisme in Nederland. Wat helpend is voor de
vertrouwenspersoon. Een casus.
Avond 5 Over Hindoeïsme en cultuur. Reguliere en alternatieve hulpverlening.
Schaamte- en schuldcultuur, wij- en ik cultuur. Voorbeelden uit de praktijk
bv. suïcide, huiselijk geweld, voodoo, winti, bovennatuurlijke krachten.
Wat helpend is voor de vertrouwenspersoon. Een casus.
Avond 6 Over Christendom en cultuur. Westers en niet westers- christendom.
Geloofsinhoud en de cultureel diverse belevingen, uitingen daarvan (bv.
Afrikaans, Antiliaans, Surinaams). Wat helpend is voor de
vertrouwenspersoon. Een casus.
Avond 7 Over Islam en cultuur. Reguliere en alternatieve hulpverlening.
Voorbeelden uit de praktijk bv. huwelijksdwang, eerwraak, zwarte magie
(büyü), djinns, het gebruik van Koranteksten, amuletten (nuska).
Wat helpend is voor de vertrouwenspersoon. Een casus.
Slotdag 8 Ochtend: Functie van het taboe.
Oefenen met de sociale kaart van Den Haag. Servicepunten Den Haag.
Middag: Registeren van contacten (dossier). Waarom? Wat en hoe?
Duur van contacten. Functioneren vertrouwenspersonen vanuit IBS
(model). Bespreken gedragscode. Afspraken over intervisie.
Evaluatie cursus.Ondertekenen gedragscode en uitreiking certificaten.Het
certificaat vertrouwenspersoon IBS (Interreligieus Beraad Segbroek) wordt uitgereikt
aan deelnemers die de gehele cursus hebben gevolgd.

GEDRAGSCODE EN OVEREENKOMST VERTROUWENSPERSOON
STICHTING INTERRELIGIEUS BERAAD SEGBROEK (IBS) DEN HAAG

Ondergetekende,

VERSIE - SEPTEMBER 2015

…….

heeft het certificaat vertrouwenspersoon Stadsdeel Segbroek Den Haag uitgereikt
gekregen 19 september 2015 na het volgen van de cursus vertrouwenspersoon in de
periode mei 2015 - september 2015. De cursus is een initiatief van de Stichting
Interreligieus Beraad Segbroek Den Haag (IBS) in samenwerking met Stichting
Dialooghuis Den Haag.
Ik verklaar door ondertekening van deze gedragscode/overeenkomst akkoord te gaan
met en mij in woord en daad in mijn rol als vertrouwenspersoon te houden aan het
hieronder vermelde:
01 Ik zal zorgvuldig omgaan met informatie die mij wordt toevertrouwd en begrijp
wat tot de privacy behoort en/of wat om geheimhouding vraagt.
02 Ik zal informatie die naar buiten wordt gebracht om reden van het eigen
leerproces (bv. intervisie) ontdoen van alle persoonsgebonden informatie.
03 Ik zal alleen besluiten nemen of vervolgstappen voortvloeiend uit een contact
tussen ondergetekende en ‘cliënt’ in overleg met de cliënt en met zijn/haar
instemming.
04 Ik ben mij bewust van mijn professionele grenzen en zal geen rollen op mij
nemen die mijn competenties te boven gaan. Ik zal indien noodzakelijk en/of
gewenst doorverwijzen naar andere (reguliere) hulpverleners.

05 Ik zal registratie (archief) bijhouden van mijn contacten met cliënten uit oogpunt
van verantwoording, intervisiebesprekingen en uit oogpunt van procesbewaking.
De privacy van deze registratie is gewaarborgd.
06 Ik zal uit oogpunt van deskundigheidsbevordering deelnemen aan
intervisiebijeenkomsten en andere vormen van begeleiding/professionalisering.
07 Ik zal mij ingeval zich problemen (klachten) voordoen in mijn functioneren als
vertrouwenspersoon melden voor een begeleidingsgesprek bij de voorzitter van
de Stichting Interreligieus Beraad Segbroek Den Haag die een gesprekspartner
kan voorstellen (supervisor, collega vertrouwenspersoon).
08 Ik zal aan de Stichting IBS melden wanneer ik besluit mijn functie als
vertrouwenspersoon neer te leggen. Mijn archief (al dan niet digitaal) zal dan
worden ingeleverd bij de Stichting IBS alwaar het archief zal worden vernietigd
cq. overgedragen aan een collega vertrouwenspersoon.
09 Ik aanvaard dat de Stichting IBS het recht heeft bij het niet functioneren van
vertrouwenspersonen voortijdig en eenzijdig de samenwerking te beëindigen en
de functie cq. het uitgereikte certificaat nietig te verklaren.
10 Ik besef dat na het beëindigen van mijn functie als vertrouwenspersoon op grond
van het onder 08 of 09 geformuleerde de geheimhoudingsplicht (zie onder 01)
van kracht blijft.
11 Ik zal dossiers (al dan niet digitaal) van cliënten twee jaar na een laatste contact
vernietigen.
12 Ik verklaar mij bereid als vertrouwenspersoon ook beschikbaar te zijn ingeval
organisaties verbonden aan de Stichting IBS een beroep op mij doen.
In tweevoud ondertekend (één exemplaar vertrouwenspersoon/één exemplaar
Stichting Interreligieus Beraad Segbroek Den Haag)
Het Dialooghuis (deelnemer in het IBS) is het Centrale Servicepunt voor de
vertrouwenspersonen.
Voor akkoord
Namens

Cursusleider

Bart ten Broek

Ad de Gruijter

Handtekening vertrouwenspersoon

Den Haag 19 september 2015

