Informatie over vertrouwenspersonen
Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals
pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is prettig als zij met hun problemen veilig
terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon.
De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en
advies nodig hebben.
Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals
klachtenprocedures.
Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een
klachtencommissie of leiding van een onderneming.
Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen
van ongewenst gedrag.
Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Er is een
geheimhoudingsplicht. Veel vertrouwenspersonen zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor
Vertrouwenspersonen en werken met een gedragscode. Zie www.lvvv.nl.
Aanstellen vertrouwenspersoon
Bedrijven kunnen, in overleg met de ondernemingsraad, kiezen voor een interne of externe
vertrouwenspersoon:
•
•

buiten het bedrijf: bijvoorbeeld via de arbodienstverlener of brancheorganisatie;
binnen het bedrijf: een eigen medewerker die opgeleid wordt tot vertrouwenspersoon of
speciaal hiervoor is aangesteld (vooral bij grote organisaties).

Het is niet verstandig om een bedrijfsmaatschappelijk werker of personeelsfunctionaris, naast de
reguliere taak, aan te stellen als vertrouwenspersoon. Dit kan conflicten in de reguliere taken tot
gevolg hebben.
Afhankelijk van de samenstelling van het personeelsbestand kan een bedrijf ervoor kiezen om
meerdere vertrouwenspersonen aan te stellen. Hierbij kan gelet worden op geslacht, leeftijd of
afkomst, zodat het slachtoffer terecht kan bij iemand waarbij hij zich het best op zijn gemak voelt.
Bronnen: www.arboportaal.nl en www.lvvv.nl
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