
Zit u ergens mee op uw werk?
Neem de  
vertrouwenspersoon 
in vertrouwen!

Aisha, medewerkster IT-afdeling
Vanwege een slechte werksfeer verdwenen er 
weleens spullen. Maar toen een collega een 
printer meenam, heb ik de vertrouwenspersoon 
ingeschakeld. Die heeft alles bij de directie 
aangekaart, zonder namen te noemen. Gelukkig is 
de sfeer nu verbeterd en het pikken gestopt. 

Uw verhaal is in veilige handen
Wat u de vertrouwenspersoon ook vertelt, uw 
verhaal is in vertrouwde handen. Alles wat tijdens 
een gesprek naar voren komt is vertrouwelijk, 
uiteraard met uitzondering van feiten die direct 
lichamelijk letsel kunnen veroorzaken. U kunt 
uw verhaal vertrouwelijk doen en niemand hoeft 
er achter te komen wie de vertrouwenspersoon 
heeft ingeschakeld. Handelt het om een 
integriteitskwestie, dan kan de vertrouwenspersoon 
een anonieme melding voor u doen, dus zonder uw 
naam te noemen.

De vertrouwenspersoon, beter 
voor de werkvloer

Een vertrouwenspersoon levert een bijdrage aan het 

bevorderen van een beter werkklimaat. Of u nu worstelt 

met een kwestie rondom ongewenste omgangsvormen 

of integriteit, u zult zien dat het een laagdrempelige 

voorziening is. Ze zijn er om u te helpen, om problemen 

rond ongewenste omgang en integriteit in een zo vroeg 

mogelijk stadium op te lossen. De vertrouwenspersoon 

zorgt voor een prettige werksfeer en voorkomt dat u zich 

wellicht ziek meldt, overplaatsing aanvraagt of ontslag 

neemt. 

Meer informatie
Kijk op www.vertrouwenspersoon.nl of neem contact op 

met het bedrijfsbureau van GIMD: 088 – 800 85 00 of via 

info@gimd.nl
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Telkens weer diezelfde kwetsende opmerking 
tegen een medewerker. Collega’s die informatie 
lekken. Een receptioniste die van alles moet 
aanhoren over haar uiterlijk. Ongewenst gedrag 
kent vele vormen. Net als het niet zo nauw nemen 
met integriteit. Soms is het overduidelijk, soms 
subtiel. Maar altijd meer dan vervelend. Het 
verziekt de werksfeer en maakt mensen letterlijk 
ziek. Maar wat kunt u doen als u bijvoorbeeld 
gepest of geïntimideerd wordt? Of als u ziet dat 
een collega spullen ontvreemdt? 

Neem de vertrouwenspersoon in 
vertrouwen

De vertrouwenspersoon kan u helpen bij 
problemen rond pesten, (seksuele) intimidatie, 
discriminatie en agressie of zaken rond 
integriteit. Hij of zij is onafhankelijk en vormt een 
klankbord, geeft advies en biedt begeleiding. U 
kunt uw verhaal in alle vertrouwelijkheid bij de 
vertrouwenspersoon kwijt. De vertrouwenspersoon 
bekijkt dan samen met u om welk probleem het 
gaat. Vervolgens gaan jullie gezamenlijk na wat 
de beste aanpak is en welke stappen genomen 
moeten worden om tot een oplossing te komen. 

Tanja, afdeling klantenservice
“Had voortdurend met ongewenst avances van 
een collega te maken. Wilde eigenlijk niet meer 
naar mijn werk. Gelukkig kon ik mijn verhaal bij 
onze vertrouwenspersoon kwijt. Samen maakten 
wij het bespreekbaar en zijn vervelende gedrag 
stopte!”

Stap richting de oplossing

De vertrouwenspersoon kan signalen afgeven bij 
de directie zodat er maatregelen genomen kunnen 
worden. Bovendien kan de vertrouwenspersoon het 
bedrijf of de organisatie waar u werkt ongevraagd 
adviseren over maatregelen omtrent ongewenst 
gedrag of integriteitsproblemen. Kortom; als u 
ergens mee zit, zet een stap richting de oplossing en 
schakel de vertrouwenspersoon in. 

Niels, marketing manager
“Ik werd gepest op m’n werk. Het werd van kwaad 
tot erger. Je begrijpt, ik wilde weg uit dat doolhof, 
ben met onze vertrouwenspersoon gaan praten. 
Hij maakte het bespreekbaar op de afdeling en 
het gepest is gestopt.”

Vertrouwenspersoon helpt bij 
verschillende kwesties

Als u met pesten, (seksuele) intimidatie, 
discriminatie of agressie te maken krijgt, direct 
of bij collega’s, dan is dat altijd ingrijpend. Om 
deze kwesties zo goed mogelijk op te lossen is de 
vertrouwenspersoon in het leven geroepen. Maar 
ook voor zaken als diefstal, lekken van informatie 
of omkoping is de vertrouwenspersoon de 
aangewezen persoon. 

De vertrouwenspersoon is zowel opgeleid en 
getraind om integriteitsvraagstukken te behandelen 
als medewerkers te ondersteunen die te maken 
krijgen met ongewenste omgangsvormen. 


