
 

 

Functieprofiel regioambassadeur ondermijning 
 

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is in 2019 gestart met het opzetten van regionale 
netwerken om raadsleden te ondersteunen wanneer zij te maken krijgen met agressie, intimidatie of 
integriteitsschendingen. Een van de onderdelen van deze netwerken is het inzetten van 
regioambassadeurs. Deze ambassadeurs, met ervaringen binnen het lokaal bestuur, kunnen dienen 
als klankbord voor raadsleden die te maken krijgen met integriteitsvraagstukken of persoonlijke 
intimidatie. In dit functieprofiel is weergegeven welke taken en competenties van belang zijn bij de 
rol van regioambassadeur. Daarnaast wordt de tijdsbesteding die gevraagd wordt van 
regioambassadeurs toegelicht.  

Algemene omschrijving 
De primaire rol van een regioambassadeur ligt in het gesprek voeren en het ondersteunen van 
raadsleden die (vermoeden van een) misstand of integriteitsschending ervaren. Daarnaast ligt er 
voor een regioambassadeur een rol in (anonieme) terugkoppeling van het doorlopen proces en 
verwante relevante zaken aan de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden waarmee de vereniging 
de integrale aanpak van intimidatie en integriteitsschendingen kan verbeteren. Dit valt samen met 
een signaleringsfunctie die de regioambassadeur heeft op het gebied van gevallen van intimidatie, 
agressie, integriteitsschendingen en overige misstanden. De Nederlandse Vereniging voor 
Raadsleden tracht door middel van een geografische spreiding in het werven van ambassadeurs 
iedere regio in Nederland te voorzien van ondersteuning.  

Taakomschrijving 
 

Taak na melding 
Meldingen door raadsleden zullen in eerste instantie binnen komen bij de vertrouwenspersonen op 
het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Deze zal, na toestemming van het 
raadslid, in contact treden met de ambassadeur in de regio van het meldende raadslid en het 
contact tussen beiden tot stand brengen.  

Het is vervolgens aan de regioambassadeur om een luisterend oor te bieden aan het raadslid en 
hem/haar te begeleiden op onderwerpen als misbruik van bevoegdheden, middelen of positie of 
ander grensoverschrijdend gedrag. Wanneer noodzakelijk is de regioambassadeur degene die het 
betreffende raadslid doorverwijst naar professionele hulpverleners, juridisch adviseurs of de 
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden indien de melding de rol van de regioambassadeur 
overstijgt of het andere zaken betreft dan misstanden.  

Het is tevens de taak van een regioambassadeur om het raadslid te begeleiden en te ondersteunen 
wanneer professionele hulpverleners worden ingeschakeld. De regioambassadeur heeft geen 
inhoudelijk rol in dit proces, maar is vooral ondersteuner van het raadslid. Na afloop van het proces 
is de regioambassadeur beschikbaar voor nazorg en reflectie. 

Signalering 
Naast het fungeren als regioambassadeur voor raadsleden die te maken krijgen met 
integriteitsschendingen of andere misstanden heeft de regioambassadeur een signaleringsfunctie en  



 

 

 

deelt zijn/haar ervaringen met overige regioambassadeurs en de Nederlandse Vereniging voor 
Raadsleden op een landelijke terugkomdag. 

Competenties 
De regioambassadeur beschikt over de volgende competenties: 

- Neutraal 
- Integer 
- Ervaring binnen het lokaal bestuur  
- Bestand tegen omgevingsdruk 
- Empathisch 

Selectieprocedure 
Bij interesse in het ambassadeurschap word je uitgenodigd dat kenbaar te maken door een mail te 
sturen naar info@raadsleden.nl. Naast een motivatie ontvangen wij hier ook graag een cv. Wanneer 
u meer informatie wenst over het regioambassadeurschap kunt u contact opnemen met Bart de Roo 
via Bart.deRoo@raadsleden.nl.   
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