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Whitepaper De vertrouwenspersoon

Er zijn nog steeds veel organisaties in ons land zonder 
een beleid op het gebied van ongewenste omgangs-
vormen. Dat is jammer. De recente MeToo-discussie 
heeft laten zien dat dat geen overbodige luxe is. De 
noodzakelijke vertrouwenspersoon is vaak ook niet 
aangesteld.

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen 
 tegen psychosociale arbeidsbelasting zoals agressie en geweld, seksuele 
 intimidatie, pesten, discriminatie en werkdruk. Zij moeten hiervoor beleid 

 opstellen en dat ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon 
kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn.

Deze vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben  
over ongewenst gedrag. Wat zijn eigenlijk de taken van deze persoon? Welke soorten 
 vertrouwenspersonen zijn er? En wat kan er zoal misgaan in de praktijk?

U leest het in deze whitepaper van Cor van Duinhoven, een vertrouwenspersoon met  
veel ervaring en auteur van de Gids voor vertrouwenspersonen.

Veel succes en leesplezier!

De redactie van Arbo>>

INLEIDING
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Inspecteur-generaal Marc Kuipers van de Inspectie Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) is daar heel 
duidelijk over: “Meer dan de helft van de bedrijven hebben 

op het onderdeel ongewenste omgangsvormen geen Risico- 
Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Laat staan dat ze beleid 
daarop hebben gemaakt, maatregelen hebben genomen of die 
evalueren. En dan heb ik het over de grotere organisaties van 
vijftig medewerkers of meer. Wij maken ons zorgen over de 
mate waarin dit probleem serieus en gestructureerd wordt  
opgepakt.”

En als er wél beleid binnen een organisatie is, durven slacht-
offers van (seksuele) intimidatie of pesten uit angst of schaam-
te vaak niet met hun leidinggevende of de vertrouwenspersoon 
in gesprek te gaan of om hulp te vragen.  Al helemaal niet als 

hun direct leidinggevende zelf de dader is. Deze angst om 
 ongewenst gedrag van collega’s te melden, blijkt niet helemaal 
onterecht. Volgens bureau Bezemer, Kuiper & Schubad, 
 specialist in de aanpak van ongewenste omgangsvormen, 
 worden slachtoffers in meer dan de helft van de gevallen zelfs 
“dubbel de dupe”. Ten eerste door de intimidatie zelf en daarna 
nog eens omdat zij vaak vanwege de ‘verstoorde’ verhoudingen 
thuis komen te zitten. Of doordat ze worden overgeplaatst naar 
een andere afdeling, vestiging of ander team, terwijl de dader 
blijft zitten (bron: De Monitor, KRO-NCRV).

Beleid tegen psychosociale belasting
Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werk-
nemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting, 
zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten, 
 discriminatie en werkdruk). Zij moeten hiervoor beleid 
 opstellen en dat ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen 
van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van 
dit beleid zijn. Ook in steeds meer uitspraken van rechters is te 
lezen dat een organisatie onzorgvuldig heeft gehandeld als er 
geen beleid is opgesteld en géén vertrouwenspersoon is 
 aangesteld. 
 
Richtlijn Inspectie SZW
In de Richtlijn ongewenste omgangsvormen krijgen de 
 inspecteurs bij bezoeken aan organisaties de volgende 
 instructie:
•  Zijn er gedragsregels opgesteld en worden deze actief 

 uitgedragen en nageleefd?
• Is er voorlichting en onderricht aan de medewerkers?
• Zijn leidinggevenden getraind?
• Is er een klachtenregeling en -commissie?
• Is er een onafhankelijke vertrouwenspersoon?
• Opvang aanwezig voor slachtoffers?
• Worden maatregelen genomen tegen daders?

Taken van de vertrouwenspersoon  
Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die mel-
dingen of klachten hebben over ongewenst gedrag. 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.

Alle commotie rond de “MeToo” discussie en de vele aanklachten van artiesten, 
sporters, ouders en gelovigen ten spijt zijn er nog steeds veel organisaties in 
Nederland die géén beleid ongewenste omgangsvormen hebben opgesteld. 

“EEN VERTROUWENS-
PERSOON HEBBEN WE 
TOCH NIET NODIG?”
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•  Onderzoeken of een oplossing in de informele sfeer mogelijk 
is.

•  Het slachtoffer informeren over andere oplossings-
mogelijkheden, zoals klachtenprocedures.

•  Het slachtoffer desgewenst begeleiden, als de werknemer de 
zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of de 
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 meldingen van ongewenst gedrag.

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de 
informatie van werknemers. Er is een geheimhoudingsplicht 
(bron: Arboportaal, Ministerie van Sociale Zaken en 
 Werkgelegenheid).

Geschiedenis vertrouwenspersoon
Vertrouwenspersonen zijn in de jaren ‘80 van de vorige eeuw 
ontstaan vanuit de discussie over seksuele intimidatie en de 
mogelijke aanpak en bestrijding hiervan. Vooral de vak-
organisaties en de vrouwenbeweging gaven toen al aan dat veel 
vrouwen tijdens hun werkzaamheden werden geconfronteerd 
met allerlei vormen van ongewenst seksueel gedrag.

Uit onderzoek in 1981 bleek dat 86% van de werkende 
 vrouwen last heeft of heeft gehad van seksuele intimidatie. De 
professionalisering van de vertrouwenspersoon werd al in het 
begin van de jaren ‘90 aangepakt en de eerste ‘opleiding tot 
vertrouwensfunctionaris’ was een feit.

In 1994 wijzigde de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en 
legde de werkgever de verplichting op om beleid op dit gebied 
op te stellen om seksuele intimidatie op de werkplek te voor-
komen. In 1998 en 2009 wordt in deze wet de verplichting 
voor de werkgever opgenomen om beleid te voeren ter voor-
koming, en als dat niet mogelijk is, beperking van psycho-
sociale arbeidsbelasting. 
 
Aanstellen vertrouwenspersoon
Bedrijven kunnen, in overleg met en instemming van 
de  ondernemingsraad, kiezen voor een interne of externe 
 vertrouwenspersoon: 
•   Buiten het bedrijf: bijvoorbeeld via de arbodienstverlener, 

brancheorganisatie of een zelfstandig gecertificeerde 
 vertrouwenspersoon.

•   Binnen het bedrijf: een eigen medewerker die opgeleid wordt 
tot vertrouwenspersoon of speciaal hiervoor is aangesteld 
(vooral bij grote organisaties).

Ook een combinatie van interne én externe vertrouwens-
personen komt regelmatig voor, vooral in de grotere 
 organisaties.  

De meest voorkomende situatie binnen bedrijven is de aan-
stelling van één of meerdere interne vertrouwenspersonen. 
Vaak wordt, in overleg met de ondernemingsraad, gezocht naar 
een kandidaat die het bedrijf en de medewerkers goed kent en 
van nature al aanspreekpunt is bij vragen en problemen. In 
sommige organisaties wordt de vacature van vertrouwens-
persoon formeel opengesteld en volgt er een selectie- en 
 sollicitatieprocedure. Bij de aanstelling van meerdere 
 vertrouwenspersonen is het goed om te letten op geslacht, 
 leeftijd en afkomst, zodat de betrokkene altijd terecht kan bij 
iemand bij wie hij zich op zijn gemak voelt.
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Een tweede mogelijkheid is de aanstelling van een externe 
 vertrouwenspersoon. Deze kan op abonnements- of uurbasis 
worden ingehuurd bij bijvoorbeeld een arbodienstverlener, een 
hierin gespecialiseerde organisatie (vaak branchegericht), of 
één van de vele zelfstandige externe vertrouwenspersonen. De 
kosten variëren van een abonnementsvorm per medewerker of 
vast bedrag per jaar, tot uurtarieven tussen € 80 en € 135. 

Het inhuren van een externe vertrouwenspersoon heeft zowel 
voor- als nadelen. Mogelijke voordelen zijn: onafhankelijkheid, 
deskundigheid, ervaring en objectiviteit. Nadeel zijn: de kosten 
en grotere afstand tot de organisatie en de medewerkers. Voor 
kleine(re) organisaties is deze keuze wellicht een goede optie 
om onpartijdigheid en onafhankelijkheid te garanderen.

Als een organisatie kiest voor zowel een interne als een externe 
vertrouwenspersoon en ook nog m/v kan aanbieden, dan ont-
staat er voor de medewerkers een optimale keuzemogelijkheid.
Iedere organisatie moet hierbij een weloverwogen een keuze 
maken. Wat er ook besloten wordt: instemming van de 
 ondernemingsraad is in alle gevallen verplicht! 

De Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen heeft op 
haar site (www.lvvv.nl) per provincie een overzicht staan van 
beschikbare gecertificeerde externe vertrouwenspersonen 
(bron: ‘Gids voor vertrouwenspersonen, een praktische 
 handleiding’).

Opleiding vertrouwenspersoon
In Nederland verzorgen meerdere opleidingsinstituten basis-
opleidingen ‘Vertrouwenspersoon ongewenste omgangs-
vormen’, met de mogelijkheid tot certificering door de 
 Landelijke vereniging van vertrouwenspersonen (LVV). 
 Daarnaast zijn er opleidingen zonder certificering en zijn er 
vele mogelijkheden tot bijscholing of specialisatie. De 
 gecertificeerde opleiding vertrouwenspersoon ongewenste 

 omgangsvormen zal in 2020-2021 door de LVV worden uit-
gebreid van 2 naar minimaal 4 dagen waarbij het onderdeel 
 Integriteit aan de opleiding zal worden toegevoegd. 

Druk van werkgevers
Werkgevers zetten vertrouwenspersonen soms onder druk bij 
hulp aan slachtoffers. In een recente enquête van de Landelijke 
vereniging van vertrouwenspersonen (LVV) in samenwerking 
met het onderzoeksprogramma De Monitor (KRO-NCRV), 
geeft 10% van de interne vertrouwenspersonen aan wel eens 
teruggefloten te zijn door hun werkgever nadat zij zich hadden 
ingezet voor een slachtoffer. Voor externe vertrouwens-
personen geldt dat zelfs in 23% van de gevallen. Deze enquête 
werd gehouden onder 370 aangesloten vertrouwenspersonen 
(215 interne en 155 externe).

Bijna 40% van de ondervraagden gaf aan dat door de MeToo-
discussie er meer aandacht is voor ongewenste omgangs-
vormen en de rol van de vertrouwenspersoon hierin. 20% heeft 
de indruk dat door de vele publicaties over MeToo, de slacht-
offers meer durven te melden bij de vertrouwenspersoon. 
 Nagenoeg alle ondervraagde vertrouwenspersonen waren van 
mening dat zij van de werkgever of opdrachtgever voldoende 
autonomie en ruimte kregen om een slachtoffer bij te staan. 
Ook als dat betekent dat er kritisch werd gekeken naar hoe er 
in de betreffende organisatie met een melding werd omgegaan. 
Tot slot bleek uit de uitkomsten van dit onderzoek dat veel 
 vertrouwenspersonen het met de LVV eens zijn dat de rechts-
bescherming van vertrouwenspersonen een wettelijke veranke-
ring in de Arbowet moet krijgen (bron: LVV).

Bescherming vertrouwenspersoon 
Maar hoe is het tot nu toe geregeld met de bescherming van de 
vertrouwenspersoon zelf? Het goed uitvoeren van de taken 
vraagt veel van de vertrouwenspersoon. Tijdens de gesprekken 
met betrokkenen krijgt hij vaak belastende informatie te horen 
over directe collega’s. Niet alleen over leidinggevenden, maar 
ook over naaste of soms zelfs bevriende collega’s. Dit vraagt om 
een professionele houding. Daarnaast is het niet denkbeeldig 

Meer dan de helft van de 

bedrijven hebben op het 

onderdeel ongewenste 

omgangsvormen geen RI&E

Op zelfinspectie.nl kunt u als werkgever/ ondernemingsraad zelf 
controleren of uw organisatie zich aan de wet houdt. U kijkt naar 
uw bedrijf zoals een inspecteur van de Inspectie SZW dat zou 
doen. 
Te hoge werkdruk en ongewenst gedrag kunnen werkstress 
 veroorzaken. Kijk op www.inspectieszw.nl/onderwerpen/ 
zelfinspectie-werkdruk-en-ongewenst-gedrag of u genoeg doet 
om dat te voorkomen of kies een thema voor meer  informatie.
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dat leidinggevenden, hoger management, directieleden of 
 leden van de Raad van Commissarissen, een vertrouwens-
persoon onder druk zetten om bepaalde vertrouwelijke en 
 mogelijk belastende informatie te verstrekken. Helaas is de 
aanstelling, rechtspositie, functie en bescherming van de 
 vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen in geen 
 enkele wet expliciet opgenomen. Om deze reden is het 
 bijzonder belangrijk om de positie en de bescherming van de 
vertrouwenspersoon vast te leggen in een functieprofiel, het 
aanstellingscontract en/of de klachtenregeling binnen de 
 organisatie waar de vertrouwenspersoon is aangesteld. Een 

goede en duidelijke manier is om deze bescherming op gelijke 
wijze vast te leggen als die geldt voor leden van de 
 ondernemingsraad. Een mogelijke tekst kan zijn: “De 
 vertrouwenspersoon geniet dezelfde rechtsbescherming als 
 leden van de ondernemingsraad zoals vermeld in art. 21 van de 
Wet op de ondernemingsraden.” 

Verankering in de wet? 
Er is dus nog geen wettelijke bescherming voor het invullen 
van de functie van vertrouwenspersoon. Ondanks meerdere 
verzoeken van Kamerleden is de verantwoordelijke Minister 
steeds van mening geweest dat organisaties dit zelf goed 
 moeten regelen. Om deze redenen heeft Groen Links een 
 initiatiefwetsvoorstel gemaakt. Deze wet krijgt vier pijlers:
•   Verplichting voor werkgevers om een in- of externe 

 vertrouwenspersoon aan te wijzen.
•   Aanstelling- en opleidingseisen.Bescherming van de positie 

van vertrouwenspersoon, met name ontslagbescherming,
•   De Ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht bij het 

 aanstellen van de vertrouwenspersoon.

Voordat alle procedures en wettelijke wegen zijn bewandeld 
duurt het zeker tot medio 2021 voor dat deze wet van kracht zal 
zijn. Maar de veelzijdige, maar ook vaak belastende en 
 emotionele functie van de in- of externe vertrouwenspersoon 
verdient dit!    

Een vertrouwenspersoon 

gaat altijd vertrouwelijk 

om met de informatie 

van werknemers
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Vertrouwenspersonen vangen collega’s op die zijn geconfronteerd met agressie,

geweld, discriminatie, pesten of seksuele intimidatie. Zij bieden een luisterend

oor, adviseren over mogelijke oplossingen, begeleiden deze collega’s tijdens

het - vaak langdurige en emotionele - traject en zorgen voor nazorg en opvang.

Over de uitvoering van deze veelzijdige, maar vaak ook belastende en emotionele

functie gaat deze Gids voor vertrouwenspersonen: een praktische handleiding

met informatie over wetgeving, procedures, (on)mogelijkheden voor advisering,

begeleiding, hulpverlening en nazorg, de competenties en taken, bevoegdheden

en faciliteiten. Maar ook de uitvoering van het werk als vertrouwenspersoon in de

praktijk, de gesprekstechnieken, de do’s en don’ts, registratie en verslaglegging

komen volop aan de orde.
Uitleg over “dubbele petten”, conflict van plichten, jurisprudentie en onterechte

beschuldigingen maken deze gids tot onmisbare vakliteratuur voor iedere

vertrouwenspersoon. Extra aandacht in dit boek voor integriteit en de wettelijk 

verplichte klokkenluidersregeling.
Tot slot ontbreken ook de vele wetenswaardigheden over opleidingen, websites,

vakliteratuur en de mogelijke gevolgen van verkeerd of onvoldoende beleid of

advisering niet.
De auteur trainde in de afgelopen 15 jaar honderden vertrouwenspersonen van

non-profit organisaties, stichtingen, overheden, productiebedrijven en zakelijke

dienstverleners. Hij adviseert bedrijven over de aanpak van ongewenste

omgangsvormen en sprak als gecertificeerd vertrouwenspersoon met vele

mensen “in vertrouwen”.Hij is door een vijftiental organisaties en stichtingen, zoals scholen, zakelijke 

dienstverleners, zorginstellingen en bouwbedrijven, aangesteld als externe 
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Gids voor 
vertrouwenspersonen
De Gids voor vertrouwenspersonen: 
een praktische handleiding gaat 
over de uitvoering van deze 
veelzijdige, maar vaak ook 
belastende en emotionele 
functie. Bijvoorbeeld over:
•  wetgeving, procedures, (on)mogelijkheden voor advisering, 

 begeleiding, hulpverlening en nazorg, de competenties en 
 taken, bevoegdheden en faciliteiten. 

•  de uitvoering van het werk als vertrouwenspersoon in de 
 praktijk, de gesprekstechnieken, de do’s en don’ts, registratie en 
verslaglegging.

•  dubbele petten, conflict van plichten, jurisprudentie en 
 onterechte beschuldigingen.

•  opleidingen, websites, vakliteratuur en de mogelijke gevolgen 
van verkeerd of onvoldoende beleid of advisering.

Dit alles maakt deze gids tot onmisbare vakliteratuur voor iedere 
vertrouwenspersoon. 
 
De "Gids voor vertrouwenspersonen, een praktische handleiding” 
Uitgever Vakmedianet, ISBN 9789462155510

Over de auteur: Cor van Duinhoven trainde in de afgelopen  
15 jaar honderden vertrouwenspersonen en is door een twintigtal 
organisaties aangesteld als externe gecertificeerde vertrouwens-
persoon. Hij is auteur van De Gids voor vertrouwenspersonen, 
een praktische handleiding.
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Meer over de vertrouwenspersoon?

De Gids voor vertrouwenspersonen,  
een praktische handleiding

De Praktijkopleiding vertrouwenspersoon

Blijf bij met Arbo-online 
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