
De Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag 
           
 
Ongewenst gedrag in de werksituatie 
 
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht wil dat haar medewerkers in een goede sfeer met elkaar 
kunnen samenwerken en respectvol met elkaar omgaan.   
 
Helaas is er soms in werksituaties sprake van een onveilig werkklimaat door ongewenst 
gedrag of verstoorde arbeidsverhoudingen. Een arm om de schouder, een pikante mop, een 
opmerking over iemands uiterlijk: wat voor de één ‘moet kunnen’, is voor een ander 
bedreigend. Ongewenst gedrag kan een grote inbreuk zijn op iemands leven en veel stress 
opleveren met als negatief ervaren lichamelijke, psychische of sociale gevolgen. De Arbowet 
verplicht werkgevers beleid te voeren om psychosociale arbeidsbelasting (psa) te voorkomen 
en als dat niet mogelijk is te beperken. Onder psa wordt in de Arbowet verstaan de factoren 
seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk in de arbeidssituatie die stress 
veroorzaken.  
 
Wat kun je verwachten als je aanklopt bij de vertrouwenspersoon? 
 
Als je contact legt met de vertrouwenspersoon heeft deze een aandachtig oor voor hetgeen 
je wilt melden en bespreken. De vertrouwenspersoon helpt je je verhaal te ordenen en het 
gebeurde te relateren aan het gevoerde beleid in de organisatie en de wetgeving op dit 
gebied. De vertrouwenspersoon opereert zelfstandig en onafhankelijk. Als je geconfronteerd 
bent met intimiderend of ander ongewenst gedrag biedt de vertrouwenspersoon emotionele 
ondersteuning en denkt met je mee over wat je wilt en kunt doen om het ongewenste gedrag 
te stoppen. De vertrouwenspersoon adviseert over mogelijke vervolgstappen zoals het 
zoeken van iemand die kan bemiddelen of de voor- en nadelen van het indienen van een 
klacht. Zij onderneemt echter niets buiten je medeweten en instemming.  
De vertrouwenspersoon kan je begeleiden en ondersteunen bij gesprekken. Ook kan ze als 
dat nodig is verwijzen naar deskundige hulpverlening of juridische ondersteuning.   
 
Bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht is Janine Dijkman  als vertrouwenspersoon aangesteld. Zij 
is in dienst van GIMD, een organisatie voor begeleiding en advies bij arbeidsverhoudingen 
en functioneert zelfstandig en onafhankelijk.  
 

 
 
Bereikbaarheid vertrouwenspersoon:      

Mobiel : 06-22499806 
E-mail : j.dijkman@gimd.nl  
 
 


