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Wilt u advies, meer informatie of een
kennismakingsgesprek? Neem dan
contact met mij op. Ik maak graag een
afspraak met u.

L I E S  B O N S A N G
L V V  E R K E N D  V E R T R O U W E N S P E R S O O N

Als vertrouwenspersoon lever ik een bijdrage aan het creëren van een veilige
werkplek. In mijn rol sta ik te allen tijde naast de melder van ongewenst
gedrag.  

Ook als u als particulier (hulp)vragen heeft
met betrekking tot ongewenste omgangs-
vormen of een integriteitskwestie bij uw
werkgever, kunt u bij mij terecht. 

VERTROUWENSPERSOON
VAN BONSANG ADVIES

Organisaties zijn vanuit de wet- en regelgeving (Arbowet, art.3 lid 2) verplicht
om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving en om een actief beleid te
voeren ter voorkoming en beperking van psychosociale arbeidsbelasting
(PSA). Organisaties zijn verplicht medewerkers te beschermen tegen
ongewenste omgangsvormen.

Seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie en pesten zijn
factoren in de arbeidssituatie die stress veroorzaken en worden ook wel
aangeduid als ongewenste omgangsvormen. Het betreft gedrag dat als
grensoverschrijdend of kwetsend wordt ervaren en als gevolg heeft dat
iemand zich niet meer veilig voelt op zijn/haar werkplek. Problemen die in
elke organisatie kunnen voorkomen en waar mensen letterlijk ziek van
kunnen worden.

EEN VEILIGE WERKPLEK 
VOOR MEDEWERKERS

*)    Bedrijven, instellingen, verenigingen en stichtingen 
**) Werknemers, vrijwilligers , ZZP-ers en uitzendkrachten

Eén van de taken van een vertrouwenspersoon is de organisatie adviseren
om het juridisch kader om te zetten in beleid. De vertrouwenspersoon stelt
niet het beleid samen, maar kan de organisatie hierin wel adviseren. Denk
bijvoorbeeld aan de verplichte RI&E en een plan van aanpak (Arbowet, art.5).

Een logische stap om invulling te geven en te voldoen aan de wettelijke
verplichtingen inzake ongewenste omgangsvormen en integriteits-
schendingen is het aanstellen van een (extern) vertrouwenspersoon.

In uw organisatie*) kunnen medewerkers**) geconfronteerd worden met
ongewenst gedrag. Als werkgever bent u verplicht om beleid te voeren om
psychosociale arbeidsbelasting, integriteit en misstanden te voorkomen of te
beperken. Met het aanstellen van een vertrouwenspersoon laat u zien dat u
een veilige werkomgeving voor uw medewerkers serieus neemt. 

Uitgebreide informatie over de rol en functie van vertrouwenspersoon leest u
op de website.
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VERTROUWENSPERSOON INTEGRITEIT (VPI)

VERTROUWENSPERSOON OMGANGSVORMEN (VPO) DE ROL VAN DE VERTROUWENSPERSOON

Heeft uw organisatie een goede regeling, waarbij misstanden op het gebied
van integer handelen kunnen worden aangekaart en behandeld? Ik kan een
melder bijstaan in de rol van vertrouwenspersoon integriteit (VPI). Samen
met de melder bekijk ik of er sprake is van een redelijk vermoeden van een
misstand. Is het beleid in uw organisatie "vertellen = sparren", dan help ik de
melder overzicht te scheppen in de mogelijkheden welke stap hij of zij
vervolgens wil zetten.

Met de Wet Bescherming Klokkenluiders worden tegenwoordig de melders
van integriteitskwesties beter beschermd.

Een vertrouwenspersoon aanstellen binnen uw organisatie is (nog) niet
verplicht, maar zeker wel aan te raden. Het kan voor een slachtoffer lastig zijn
om open over de problemen te praten. Er kunnen drempels zijn die ervoor
zorgen dat de leidinggevende niet de juiste persoon is voor het slachtoffer.
Daarom is het fijn dat de medewerker naar een onafhankelijke professional
kan: de vertrouwenspersoon omgangsvormen (VPO). Deze verlaagt de
drempel voor het aankaarten van problemen. Zo werkt u aan een goede
werksfeer en houdt u uw mensen duurzaam inzetbaar.

Voorlichting aan medewerkers over de rol van de vertrouwenspersoon

Medewerkers begeleiden die te maken hebben met ongewenst gedrag

Advies geven aan uw organisatie over preventie van ongewenst gedrag

Wilt u hierover meer uitgebreide informatie lezen? Ga dan naar de website
www.bonsang.info.
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