
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertrouwenspersoon 

voor personeel 
 
 
 
De grens tussen wat wel en niet gewenst gedrag is, is niet altijd gemakkelijk aan te geven en wordt ook niet door 

iedereen hetzelfde ervaren. Wij verstaan hieronder: “gedrag waarbij verbaal, non-verbaal, fysiek, digitaal, 

telefonisch of per sms de persoonlijke integriteit van een ander wordt aangetast”. Hieronder vallen de volgende 

omgangsvormen: seksuele intimidatie, intimidatie, pesten, discriminatie, Agressie en Geweld.  

 

 

De persoon zelf aanspreken 

Soms is de veroorzaker zich er niet van bewust dat jij 

bepaald gedrag als ongewenst ervaart en wat het je 

doet. In de praktijk blijkt dat het aanspreken van de 

veroorzaker hierop wel effectief is maar soms niet zo 

gemakkelijk. Je zou dan ook kunnen overwegen hierin 

de steun te vragen van een collega of je 

leidinggevende. 

 

Naar de vertrouwenspersoon 

Met de vertrouwenspersonen kun je vrijuit praten. Ze 

bewaren de vertrouwelijkheid over alles dat hen ter 

ore komt. Zij bieden een luisterend oor en kunnen je 

helpen je weerbaarheid te vergroten en een voor jou 

goede oplossing te vinden. De vertrouwenspersonen 

zijn aanspreekbaar voor alle medewerkers. Elke vorm 

van ongewenst gedrag kan worden besproken. Van 

seksuele intimidatie tot persoonlijke pesterijen, van 

discriminatie tot conflicten binnen een afdeling.  

 

De vertrouwenspersoon 

• Luistert naar het probleem of de klacht en gaat 

hier serieus op in;  

• Gaat vertrouwelijk met uw klacht om;  

• Zorgt eventueel voor bemiddeling;  

• Kan u helpen bij het indienen van een klacht bij de 

klachtencommissie;  

• Kan u eventueel doorverwijzen naar een andere 

hulpverlener.  

 
 

 

Vragen of hulp  

Hebt u een klacht of hebt u hulp nodig, dan kunt u 

contact opnemen met de vertrouwenspersoon van 

GGD Fryslân. De contactgegevens van de 

vertrouwenspersoon kunt u vinden in de schoolgids en 

op de website van de school. U kunt de 

vertrouwenspersoon van GGD Fryslân ook bereiken 

via telefoonnummer 088 229 94 44 of mailen: 

vertrouwenspersonen@ggdfryslan.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


