Voorbeeldtekst voor in het advies:
Een nieuw onderdeel van Werken in Friesland is de intergemeentelijke vertrouwenspersoon. Veel
gemeenten hebben nu een vertrouwenspersoon die onderdeel is van de arbodienstverlening. Deze
vertrouwenspersonen zijn over het algemeen gespecialiseerd in ongewenst gedrag (seksuele
intimidatie, pesten, discrimineren e.d.).
De ervaring leert dat bij gemeenten ook vragen of problemen ontstaan op het bredere gebied van
integriteit zoals misbruik gemeentelijke goederen, risico's op ambtsmisbruik etc. Werken in Friesland
heeft daarom een pool van gemeentelijke vertrouwenspersonen opgezet. Ook onze organisatie kan
gebruik maken van deze pool. Hier zijn wel kosten aan verbonden (zie deelnameformulier). Dat is
overigens ook het geval bij een vertrouwenspersoon via de arbodienstverlening.

Voorbeeldtekst voor intranet:
Wat doet een vertrouwenspersoon?
Integriteit is een belangrijk onderdeel van ons werk. Burgers, maatschappelijke organisaties en
bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid integer handelt. En natuurlijk doen
we hiervoor ons uiterste best. We behandelen iedereen met respect, ook onze collega’s. Pesten,
discrimineren, (seksuele) intimidatie en andere vormen van agressie of geweld vinden we
onacceptabel.
Vragen? Zorgen?
Toch gaat het wel eens mis. Of bijna. Je kunt dan met vragen of zorgen zitten die je liever (nog)
vertrouwelijk houdt. Omdat je niet weet wat je er mee moet. Omdat het over een collega gaat, of over
je leidinggevende. Of omdat het over jezelf gaat. Het kan dan een opluchting zijn te praten met
iemand waarbij je zeker weet dat het vertrouwelijk blijft.
Vertrouwelijk blijft vertrouwelijk
De vertrouwenspersoon is zo iemand. Die kan je helpen door samen met jou te kijken wat er aan de
hand is. Ook kan de vertrouwenspersoon je vertellen wat je verder zou kunnen doen, en je daarbij
ondersteunen. De vertrouwenspersoon biedt dus een luisterend oor, en – als jij dat wilt – een helpende
hand. Jij blijft daarbij de baas, want alleen jij bepaalt wat er gebeurt. Alles wat je zegt is en blijft
vertrouwelijk. Uitzondering hierop zijn misdrijven. Daarvan moet iedere Nederlander aangifte doen.
Ongewenste omgangsvormen en integriteit
Soms zijn vertrouwenspersonen gespecialiseerd in ongewenste omgangsvormen (OO) zoals pesten,
discriminatie en seksuele intimidatie. Anderen hebben weer meer verstand van integriteitzaken (I)
zoals ambtsmisbruik, schendingen of fraude. En vaak kun je voor beide bij een vertrouwenspersoon
terecht.
Pool vertrouwenspersonen Werken in Friesland
Onze organisatie is aangesloten bij de pool vertrouwenspersonen van Werken in Friesland. Je kunt op
https://www.werkeninfriesland.nl/vertrouwenspersonen/ bekijken met welke vertrouwenspersoon je
wilt praten. Achter de naam staat waarvoor je bij hem of haar terecht kunt. En klik je op de foto dan zie
je meer informatie over de vertrouwenspersoon.
Meer weten?
Wil je meer weten over wat een vertrouwenspersoon doet? Bekijk dan dit filmpje: https://youtu.be/k80GH1BtZ4 (bron: Van Oss en Partners).

Werken in Friesland is het platform van aangesloten organisaties. Wij wisselen vacatures uit, bieden klussen
aan, organiseren gezamenlijk opleidingen en bieden ondersteunende diensten als loopbaancoaching,
vertrouwenspersonen en mediators. Samen efficiënter! Waar kunnen we jou mee helpen?

Deelnameformulier
Organisatie: ……………………………………………………………………………………………..
gaat akkoord met het inzetten van de pool Vertrouwenspersonen Werken in Friesland.
Medewerkers van de organisatie kunnen hierdoor gebruik maken van de op de website van Werken in
Friesland vermelde vertrouwenspersonen (www.werkeninfriesland.nl/vertrouwenspersonen).
Informatie


De kosten voor een vertrouwenspersoon zijn € 75,- per uur, exclusief reiskosten.
Er worden gemiddeld maximaal 3 gesprekken van een uur per traject gevoerd. Een traject
bestaat over het algemeen uit een oriënterend, een verdiepend en een afrondingsgesprek. Het
kan voorkomen dat er nog 1 of 2 extra gesprekken nodig zijn. Als het traject is afgerond wordt
na een maand telefonisch een nazorggesprek gehouden. Voor dit gesprek worden geen kosten
voor in rekening gebracht.



Vertegenwoordiging tijdens de procedure van (integriteits)meldingen is een apart traject. Daar
is geen maximum voor te geven.



In principe vinden de gesprekken plaats in het gebouw waar de vertrouwenspersoon werkt. Op
verzoek van de medewerker kunnen de gesprekken elders plaatsvinden. Dan worden er
reiskosten in rekening gebracht.



Voor de reiskosten wordt de vergoeding gehanteerd van de organisatie waar de
vertrouwenspersoon werkt.



De organisatie waar de vertrouwenspersoon werkt zorgt voor een factuur waarin de ingezette
uren en de eventueel gemaakte reiskosten staan vermeld. Dit gebeurt op een manier die niet
herleidbaar is naar de medewerker die gebruik heeft gemaakt van een vertrouwenspersoon.



Alle gegevens en informatie van de medewerker die gebruik heeft gemaakt van een
vertrouwenspersoon blijven vertrouwelijk, tenzij de medewerker zelf anders besluit.



De deelnemende organisatie zorgt ervoor dat alle relevante informatie over integriteitsbeleid en
–regelingen beschikbaar zijn voor de vertrouwenspersonen door plaatsing op Viadesk van
Werken in Friesland.

Naam en functie vertegenwoordiger organisatie:

Datum en plaats:

Handtekening:

Stichting Werken in Friesland, Koolwitje 52, 8607 GW Sneek.
KvK-nummer: 50236539, IBAN Rabobank: NL31 RABO 0131 7391 74
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