Verkiezing vertrouwenspersoon
Tijdens de ARV van 27 november 2019 is Ruben Pattiasina( Email: r.pattiasina@me.com)unaniem
gekozen tot vertrouwenspersoon in de Regio Midden Nederland. Hij is gekozen voor een periode van
drie jaar, met een mogelijkheid tot herverkiezing. Hij legt jaarlijks op hoofdlijnen verantwoording af
aan aan de leden in de regio Midden Nederland.
Wat is een vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon is een lid van D66 dat klachten van leden in zijn regio behandelt. De
vertrouwenspersoon is lid van de supportgroep.
Wie kan er terecht bij de vertrouwenspersoon?
Een lid kan bij de vertrouwenspersoon terecht wanneer hij/zij zich onaanvaardbaar bedreigd voelt
en/of onprettig of onheus bejegend voelt dan wel een vermoeden heeft van schending van de
integriteit van D66. Het lid kan bij de vertrouwenspersoon in alle privacy en anonimiteit zijn verhaal
kwijt. Het kan dus gaan om een lid, een commissielid, een raadslid, een wethouder, een lid PS, een
gedeputeerde, een afdelingsbestuurder dan wel regiobestuurder.
Taken en verantwoordelijkheden vertrouwenspersoon
Als de vertrouwenspersoon een advies geeft, bepaalt het lid wat er met dit advies gebeurt. De
vertrouwenspersoon is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke beslissing van het lid.
Alle gesprekken zijn vertrouwelijk en worden niet zonder instemming van het lid gedeeld met
derden. Een uitzondering: wanneer er sprake is van een levensbedreigende situatie.
De vertrouwenspersoon:
- biedt een luisterend oor bij klachten van leden die zich niet op hun gemak en/of onveilig voelen
binnen de vereniging
- Maakt een weging van de ernst van de klacht.
- Zorgt voor steun aan een lid, die melding wil maken van een mogelijke integriteits kwestie of
rondloopt met een dilemma, maar voor wie het een brug te ver is om hiervan officiële melding te
maken.
- Geeft advies wanneer het lid twijfelt of een kwestie zich leent voor een onderzoek door de
landelijke geschillencommissie
- Mediëert tussen twee leden wanneer het over een eenvoudige vervelende kwestie gaat.

De support groep
Als een voorzitter van de afdeling, een fractievoorzitter of een wethouder het beeld of het gevoel
heeft dat een situatie in zijn of haar afdeling dreigt te escaleren dan kan de voorzitter een beroep
doen op de support groep. Hij of zij doet dat door een signaal daaromtrent af te geven bij de
voorzitter van het regiobestuur.
De praktijk heeft ons geleerd dat de meeste conflicten ontstaan in de driehoek
bestuur-fractie-wethouder en dat dit spanningsveld vraagt om interventie en bemiddeling van
buitenaf. Om die reden zijn in de support groep ervaren en getrainde D66-ers opgenomen, ieder met
een achtergrond als (oud)wethouder, (oud)bestuurslid, (oud)fractielid.
De support groep is uitsluitend actief zolang zich een conflictsituatie voordoet. Na oplossing van het
conflict lopen de lijnen met het regiobestuur weer via de Contactpersoon. Wanneer een kwestie
escaleert en een beroep op de Geschillencommissie wordt gedaan, treedt de support groep eveneens
terug. De support groep is ondersteunend aan het regiobestuur.
Samenstelling support groep
De volgende personen hebben zitting in de support groep:
Hans Reusch( oud wethouder en oud fractievoorzitter Nieuwegein) hansreusch at imacore.nl
Pascal Defferding ( bestuurslid afdeling Eemnes) defferding at ziggo.nl
Tiko Smetsers ( voorzitter Statenfractie Flevoland). t.smetsers at flevoland.nl

