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u Een geregistreerde 
externe vertrouwenspersoon 
als permanente of tijdelijke 
oplossing

u De vertrouwenspersoon 
stelt zich altijd naast de 
melder op

u Een veilige en gezonde 
werplek waarborgen

u Ook voor de ontwikkeling 
van uw organisatiebeleid 
rondom ongewenste om-
gangsvormen & misstanden

u U kunt bij ons de functie 
van externe vertrouwensper-
soon ongewenste omgangs-
vormen combineren met die 
van externe vertrouwensper-
soon integriteit

Het is een zaak van goed werkgeverschap om ongewenst gedrag en integriteitsschendingen te voorkomen. En om, 
als dit toch voorkomt, medewerkers die dit melden op te vangen en te begeleiden. Heeft u in uw organisatie al een 
vertrouwenspersoon aangesteld?

Wij kunnen voor u de rol vervullen van externe vertrouwenspersoon ongewenst gedrag en/of integriteit. Dit kan 
permanent plaatsvinden, maar ook tijdelijk, ter vervanging van uw interne vertrouwenspersoon bij afwezigheid of 
ziekte. De vertrouwenspersoon voorkomt en beperkt uitval door adequate opvang, begeleiding of doorverwijzing 
van melders en is geregistreerd bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen.

Veilig en vertrouwelijk
De vertrouwenspersoon zal zich altijd naast de melder opstellen. Bij ongewenste omgangsvormen is hij of zij 
er bijvoorbeeld om de melder een eigen passende keuze te laten maken. Bij de melding van misstanden is de 
werkwijze van de vertrouwenspersoon afhankelijk van het organisatiebeleid. De intentie is dat misstanden veilig 
gemeld kunnen worden en dat een medewerker het vermoeden van een misstand vertrouwelijk kan bespreken. 

Wat mag u van de vertrouwenspersoon verwachten?
De vertrouwenspersoon stelt alles in het werk om zoveel mogelijk een veilige en gezonde werkplek voor uw me-
dewerkers te waarborgen. De vertrouwenspersoon zorgt voor:
 
• bijdragen/meedenken over het ontwikkelen van beleid binnen de organisatie
• verzorgen van voorlichting en verschaffen van informatie (bij voorkeur samen met leidinggevenden)
• signaleren van mogelijke knelpunten in de bedrijfsvoering
• eerste opvang, hulp en advies aan melders
• ondersteuning en advies inzake het omgaan met - en reageren op ongewenste omgangsvormen
• bewaken van een juist verloop van de afhandeling van klachten en gemaakte afspraken
• (indien gewenst) een goede bemiddelaar of mediator, bijvoorbeeld de leidinggevende of een onafhankelijke derde
• verwijzing naar andere hulpverleners en diensten
• verlenen van nazorg

Afspraak maken?
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✓ voorkomt escalatie & claims✓ deskundig & zorgvuldig ✓ zet medewerkers in hun kracht

Vertrouwenspersoon integriteit
Hebt u ten minste 50 medewerkers in dienst? Dan verplicht 
de wet Huis voor Klokkenluiders u sinds 1 juli 2016 om een 
meldregeling in te voeren. Het aanstellen van een externe 
vertrouwenspersoon binnen het meldsysteem kan voor uw 
organisatie van grote toegevoegde waarde zijn, onder andere 
vanwege zijn onafhankelijke positie en expertise. Wij beschik-
ken over een gecertificeerde vertrouwenspersoon integriteit. 
Deze is tevens geregistreerd bij de Landelijke Vereniging voor 
Vertrouwenspersonen en kan worden gecombineerd met de 
vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen.


