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1 Doel 

De vertrouwenspersoon treedt op als aanspreekpunt voor medewerkers die een melding of klacht 
hebben over ongewenst gedrag of verstoringen in de arbeidsverhoudingen. De vertrouwenspersoon 
ondersteunt, adviseert en begeleidt de medewerker in een zo vroeg mogelijk stadium met als doel de 
gevolgen van het ongewenste gedrag of verstoringen in de arbeidsverhouding zoveel mogelijk te 
beperken. 

 
 
2 Toepassingsgebied 

De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor alle medewerkers van de Amarant Groep inclusief 
stagiairs en vrijwilligers, maar exclusief inleenkrachten (uitzendkrachten, gedetacheerden, ZZP-ers, 
enzovoorts). 

 
 
3 Definities en afkortingen 
 

Ongewenst gedrag = Seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en 
discriminatie. Zie ook het beleid ongewenst gedrag. 

Verstoringen in de arbeidsverhoudingen = Willekeur, onrechtvaardigheid, onzorgvuldige behandeling, 
onheuse bejegening, misstanden, integriteitschending en 
stagnatie in de communicatie en/of samenwerking. 

 
In dit document wordt gesproken over ongewenst gedrag en verstoringen in de arbeidsverhoudingen. 
Beide begrippen zijn subjectief: dit wil zeggen dat de medewerker die hiermee te maken krijgt, 
bepaalt of er sprake is van ongewenst gedrag en/of verstoringen in de arbeidsverhoudingen. 
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4.1 Inleiding 
Organisaties zijn volgens de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om medewerkers te beschermen tegen 
psychosociale belasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Het 
aanstellen van een vertrouwenspersoon is niet (wettelijk) verplicht, maar maakt voor de Amarant Groep een 
belangrijk onderdeel uit van dit beleid. Daarom hebben wij twee interne vertrouwenspersonen en één externe 
vertrouwenspersoon aangesteld. De medewerker is vrij in zijn keuze welke vertrouwenspersoon hij benadert. 
 
In bijlage A staan de voorwaarden voor de aanstelling van de vertrouwenspersonen. 
 
4.2 Wat doet een vertrouwenspersoon? 
De vertrouwenspersoon treedt op als aanspreekpunt voor medewerkers die een melding of klacht hebben 
over ongewenst gedrag of verstoringen in de arbeidsverhoudingen. Hij verzorgt de eerste opvang van 
medewerkers die hulp en advies nodig hebben en draagt verantwoordelijkheid voor de begeleiding, 
ondersteuning en advisering. De vertrouwenspersoon ondersteunt de medewerker bij het zoeken naar 
acceptabele oplossingen en stimuleert de medewerker zelf een oplossing te bewerkstelligen. 
 
Indien de medewerker de zaak aan de orde wil stellen bij de klachtencommissie of bij het management, kan 
de vertrouwenspersoon voor begeleiding zorgen. De vertrouwenspersoon informeert en adviseert de 
medewerker over andere oplossingsmogelijkheden en de consequenties daarvan, zoals bemiddeling, de 
interne klachtenregeling, een strafrechtelijke procedure of een civielrechtelijke procedure. De 
vertrouwenspersoon verwijst eventueel door naar andere (hulpverlenende) instanties; hieronder vallen ook de 
politie en de officier van justitie. 
 
De vertrouwenspersoon registreert binnengekomen meldingen en klachten. Hij kan ervoor kiezen om een 
dossier aan te leggen dat enkel ingezien mag worden door de vertrouwenspersoon en de klager/melder. Het 
dossier dat door de vertrouwenspersoon is aangelegd, wordt vernietigd nadat de klacht/melding volledig is 
afgehandeld. In het eerste kwartaal brengt de vertrouwenspersoon een geanonimiseerd verslag uit aan de 
raad van bestuur over het voorafgaande jaar. De raad van bestuur stelt de ondernemingsraad op de hoogte 
van dit verslag. Indien de vertrouwenspersoon op basis van algemeen voorkomende meldingen knelpunten 
signaleert in het (personeels)beleid, maakt hij dit kenbaar aan de raad van bestuur. 
 
In bijlage A staan de eisen op basis waarvan vertrouwenspersonen voor hun taak worden geselecteerd; in 
bijlage B staan de faciliteiten en bevoegdheden. 
 
4.3 Vertrouwelijkheid en geheimhoudingsplicht 
De vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van medewerkers en heeft een 
geheimhoudingsplicht. 
 
Soms kan de vertrouwenspersoon in aanraking komen met een gegeven waarvan hij vindt dat anderen het 
ook moeten weten. Bijvoorbeeld bij besmettingsgevaar, wapenbezit, voorbereidingen om een wapen te 
gebruiken, een strafbaar feit of seksueel misbruik. Dan maakt de vertrouwenspersoon een professionele 
afweging tussen het belang van geheimhouding en het belang van medewerkers, cliënten en/of anderen. 
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4.4 De positie van de vertrouwenspersoon 
De vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie en is uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de 
raad van bestuur. Hij staat aan de kant van de medewerker en handelt uitsluitend met toestemming en/of 
instemming van de medewerker. 
 
De vertrouwenspersoon kan besluiten een melding of klacht niet in behandeling te nemen, omdat het niet 
past binnen zijn taakstelling of omdat er reeds een andere, meer geëigende procedure openstaat. 
 
De taken van de vertrouwenspersoon zijn niet te combineren met andere vertrouwensposities binnen de 
Amarant Groep, zoals medewerkers van de afdeling P&O, leden van de 
ondernemingsraad/onderdeelcommissies, bedrijfsarts, enzovoorts. Tevens is het niet wenselijk dat 
leidinggevenden ook vertrouwenspersoon zijn. 
 
De vertrouwenspersoon geniet ontslagbescherming met betrekking tot adviezen of handelingen die 
voortvloeien uit de inhoud van zijn taak als vertrouwenspersoon. 
 
Bronnen: 
 Overheid.nl, Arbeidsomstandighedenwet (1999) 
 Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV), Functie omschrijving vertrouwenspersoon, versie 

2.0 (2008) 
 SZW Arboportaal.nl 
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Bijlage A Voorwaarden voor de aanstelling van de vertrouwenspersonen 
 
De Amarant Groep stelt twee interne vertrouwenspersonen en één externe vertrouwenspersoon aan. Er 
wordt voor gezorgd dat beide geslachten vertegenwoordigd zijn. De twee interne vertrouwenspersonen 
komen uit twee verschillende Divisies; de externe vertrouwenspersoon heeft geen arbeidsrelatie met de 
Amarant Groep. 
 
Benoeming van zowel de interne als de externe vertrouwenspersonen voor in principe onbepaalde tijd vindt 
plaats door de raad van bestuur na instemming van de ondernemingsraad. 
 
De vertrouwenspersoon kan door de raad van bestuur van zijn taak worden ontheven, indien hij door 
handelen of nalaten te handelen ernstig nadeel toebrengt aan het in hem gestelde vertrouwen. De taak van 
de interne vertrouwenspersoon is gekoppeld aan zijn dienstverband met de Amarant Groep; wanneer hij uit 
dienst gaat, vervalt ook zijn taak als vertrouwenspersoon. 
 
De vertrouwenspersoon wordt geselecteerd op basis van onderstaande eisen: 
 
Opleiding 
o Hbo werk- en denkniveau; 
o (Bereid tot het volgen van) een opleiding tot vertrouwenspersoon van minimaal zes dagdelen; 
o (Bereid tot het volgen van) jaarlijks minimaal één dag bijscholing; 
o (Bereid tot) intervisie. 

 
Kennis 
o Kent de sociale kaart en heeft bij voorkeur ook contact met hulpverleningsinstanties; 
o Is goed op de hoogte van de interne organisatiestructuur, -cultuur en -dynamiek (context); 
o Kent het beleid ongewenst gedrag en de interne klachtenregeling; 
o Heeft kennis van externe juridische mogelijkheden. 

 
Vaardigheden 
o Uitstekende communicatieve vaardigheden; 
o Zeer vaardig in gespreksvoering op verschillende niveaus en aandachtig luisteren; 
o Beschikt over inlevingsvermogen; 
o Heeft inzicht in eigen handelen / vermogen tot reflectie; 
o Is in staat professionele afstand te houden tot de casuïstiek. 

 
Houding: 
o Integer en zorgvuldig; 
o Onafhankelijk, neutraal en objectief; 
o Laagdrempelig en bereikbaar; 
o Oplossingsgericht. 
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Bijlage B Faciliteiten en bevoegdheden vertrouwenspersoon 
 
B.1 Faciliteiten 
De vertrouwenspersoon krijgt ten behoeve van de uitoefening van zijn taak als vertrouwenspersoon de 
volgende faciliteiten: 
 
 Tijd: 

- De interne vertrouwenspersonen zijn gemiddeld twee uur per week beschikbaar. Deze uren komen 
ten laste van de Divisie waarin zij hun reguliere functie uitoefenen. Het beschikbare aantal uren wordt 
jaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. 

- De externe vertrouwenspersoon heeft een overeenkomst met de Amarant Groep op basis waarvan hij 
de afgesproken uren kan declareren. 

 Een neutrale spreekruimte buiten de Amarant Groep; 
 Een mobiele telefoon voor zover de vertrouwenspersoon deze nog niet heeft in het kader van zijn 

reguliere functie; 
 De interne vertrouwenspersonen declareren dienstreizen; deze komen ten laste van de Divisie waarin zij 

hun reguliere functie uitoefenen; 
 Deskundigheidsbevordering: 

- Eenmalig een basisopleiding tot vertrouwenspersoon van minimaal zes dagdelen; 
- Jaarlijks minimaal één dag bijscholing; 

 Minimaal twee, maximaal drie keer per jaar intervisie (casuïstiekbespreking) tussen de 
vertrouwenspersonen onderling. 

 Minimaal één, maximaal twee keer per jaar een evaluatiegesprek met de secretaris raad van bestuur; 
 Informatieverstrekking over actuele, relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. De 

verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de secretaris Raad van Bestuur. 
 
B.2 Bevoegdheden 
De vertrouwenspersoon heeft ten behoeve van de uitoefening van zijn taken de onderstaande 
bevoegdheden: 
 
 Het voeren van gesprekken; 
 Het begeleiden van een medewerker bij het indienen van een klacht, gedurende de klachtbehandeling en 

daarna; 
 Het ondersteunen van de medewerker bij het aangifte doen bij de politie bij het vermoeden van een 

strafbaar feit; 
 Het verwijzen van de medewerker naar derden; 
 Het op eigen initiatief kunnen raadplegen van interne of externe deskundigen. Indien hier kosten aan 

verbonden zijn, overlegt de vertrouwenspersoon deze kosten vooraf met de secretaris raad van bestuur. 
 Doorverwijzen naar een andere vertrouwenspersoon; 
 




