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1. Inleiding 
Een medewerker met een “probleem/klacht” dient dit eerst proberen te bespreken met de veroorzaker en/of 
met de leidinggevende. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan contact gezocht worden met 
de vertrouwenspersoon voor medewerkers. Bij de vertrouwenspersoon kan men terecht voor raad en steun, 
opvang, begeleiding en bemiddeling bij een klacht over ongewenst gedrag en onprettige situaties. 
Ook als een werknemer geen klacht wil indienen kan hij1 de vertrouwenspersoon benaderen. 
 
Tot een vertrouwenspersoon kan zich wenden: 

 een medewerker/vrijwilliger van Zorgcentra Meerlanden met een “klacht/probleem”;  

 een medewerker van Zorgcentra Meerlanden, die aangesproken wordt op ongewenst gedrag. 
 
Contact met een vertrouwenspersoon is bedoeld om in eerste instantie te komen tot een informele 
behandeling van een “klacht”. Men kan bij de vertrouwenspersoon terecht zonder dat dit tot 
vervolgstappen dan wel een formele klacht hoeft te leiden. Het streven is om intern tot een oplossing te 
komen. 
 
Om tot een oplossing te komen kan de vertrouwenspersoon, met instemming van betrokkene, bemiddelen. 
Het doel van bemiddeling is het bespreekbaar maken van het feit dat bepaald gedrag als ongewenst wordt 
ervaren en om het ongewenste gedrag in de toekomst te voorkomen.  
 
Deze informele behandeling door een vertrouwenspersoon kan een bijdrage leveren aan het bereiken van 
een oplossing. Echter dit kan ook een preventieve werking hebben; individuele bewustwording opent de 
mogelijkheid tot mentaliteits- en gedragsverandering.  
 
De Ondernemingsraad heeft ingestemd met de aanstelling van de vertrouwenspersoon. 
 

2. Taken 
Een vertrouwenspersoon fungeert als aanspreekpunt. De vertrouwenspersoon luistert, adviseert, biedt 
ondersteuning en helpt betrokkene bij het zoeken naar een oplossing. Indien nodig verwijst de 
vertrouwenspersoon door naar andere hulpverleningsinstanties, zowel intern als extern. 
 
Een vertrouwenspersoon heeft hierbij de volgende taken: 

 begeleiden van de medewerker met een klacht (indien deze daar behoefte aan heeft); 

 analyseren van de situatie, waarbij samen met de betrokkene wordt bepaald welke stappen genomen 
(kunnen) worden; 

 begeleiden van betrokkenen bij het indienen van een formele klacht; 

 eventueel doorverwijzen naar personen of organisaties binnen en/of buiten de eigen organisatie 
indien psychosociale, juridische en/of medische hulp noodzakelijk is; 

 eventueel verlenen van nazorg aan betrokkenen; 

 doorgeven van signalen aan de verantwoordelijke leidinggevende met waarborg van de anonimiteit 
en integriteit en met toestemming van betrokkenen;  

 adviseren en het doen van voorstellen ter verbetering van de werksituatie; 

 registreren van in behandeling zijnde zaken en rapporteren van relevante informatie (met waarborging 
van anonimiteit en integriteit van de betrokkenen); 

 informeren/adviseren van het management over deze problematiek en de te nemen maatregelen;  

 het voeren van overleg met, verwijzen naar en samenwerken met personen en instanties zowel binnen 
als buiten de organisatie (altijd na toestemming van de betrokkene); 

                                                 
1 Voor “zij” kan ook “hij” gelezen worden, voor “zijn” kan ook “haar” gelezen worden. 
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 jaarlijks rapporteren aan de bestuurder en Ondernemingsraad, zonder vermelding van persoonlijke 
 bijzonderheden over de behandelde klachten;  
 op basis hiervan kan indien nodig beleid worden bijgesteld. 
 

3. Bevoegdheden 
De vertrouwenspersoon heeft de volgende bevoegdheden: 

 raadplegen van interne en externe deskundigen; 

 inzage, met toestemming van betrokkenen, in ziekteverzuimregistratie; 

 geven van voorlichting over functie en taken;  

 bijstaan van betrokkene bij het indienen van een klacht. 
 

4. Randvoorwaarden 
De vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie en heeft geen banden met Zorgcentra Meerlanden. 
De vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat het vertrouwelijk karakter van informatie gewaarborgd blijft. De 
vertrouwenspersoon heeft een absolute zwijgplicht met betrekking tot de besproken zaken. 
 
De vertrouwenspersoon neemt geen stappen, zoals het inwinnen van informatie bij derden, wanneer de 
betrokkene dat niet wil. De vertrouwenspersoon is en houdt zich op de hoogte van de organisatie en 
werksituatie, alsmede van ontwikkelingen op het gebied van ongewenste intimiteiten, klachten etc. 
 

5. Vertrouwenspersoon Zorgcentra Meerlanden  
De vertrouwenspersoon van Zorgcentra Meerlanden is Sabine van Pelt, te bereiken via:  

   

 
telefoon: 0251-212202 
e-mail: sabine.van.pelt@facit.nl 
adres: Postbus 2, 1950 AA Velsen-Noord  
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