
 

 
 

Informatie over de vertrouwenspersoon voor medewerkers van Sius 

Sinds mei 2016 ben ik vertrouwenspersoon voor medewerkers van Sius. Ik ben gecertificeerd 

vertrouwenspersoon, dat betekent dat ik een passende opleiding heb gevolgd, elk jaar nascholing volg en 

deel uitmaak van een intervisiegroep. Dit allemaal om mijn kennis en vaardigheden op peil te houden. Ik 

doe dit werk niet alleen voor medewerkers van Sius, maar ook voor nog 16 andere organisaties. 

 

Ik merk vaak dat medewerkers niet weten waarvoor een vertrouwenspersoon is en wat zij doet. Daarom 

geef ik hier wat meer uitleg. Als vertrouwenspersoon ben ik er voor medewerkers die last hebben van 

ongewenste omgangsvormen, maar ook voor medewerkers die aanlopen tegen integriteitsschendingen.  

Onder ongewenste omgangsvormen vallen: 

• Seksuele intimidatie 

• Agressie en geweld 

• Pesten 

• Discriminatie 

• Niet integer gedrag 

Ongewenst gedrag kan lijken op gewenst gedrag. Wanneer iemand de arm om je schouder slaat als je het 

moeilijk hebt, kan dat gewenst zijn en passen in het contact dat je met de ander hebt. Maar in een andere 

situatie kan dat gedrag als zeer ongewenst worden ervaren. Het is aan jou om te bepalen of gedrag 

gewenst is of niet. 

 

Bij integriteitsschendingen kun je denken aan fraude, misbruik maken van gelden of andere misstanden. 

 

Als je last hebt van ongewenst gedrag en/of vermoedens hebt van misstanden, kun je dit uiteraard met 

je leidinggevende bespreken. Vind je dat, om wat voor reden dan ook, moeilijk, dan kun je mij als 

vertrouwenspersoon benaderen. Als je contact met mij opneemt hoeft niemand dat te weten, alles wat 

je met mij bespreekt blijft tussen ons. Contact kun je zoeken door mij te bellen of te mailen.  

We kunnen dan zo nodig een afspraak maken voor een gesprek. Samen met jou bespreek ik wat er aan 

de hand is, hoe een bepaalde situatie ontstaan is, en welke mogelijkheden er voor jou zijn om het 

probleem aan te pakken. Hierbij zal ik je ondersteunen, maar jij blijft degene die bepaalt welke stappen 

gezet worden. 

 

In dit filmpje zie je een duidelijke uitleg van de werkzaamheden van de vertrouwenspersoon. 

 

Ook als je niet zeker weet of jouw vraag wel bij de vertrouwenspersoon hoort kun je bellen, eventueel 

verwijs ik je door naar een ander. Verder geldt: laat problemen waar je mee zit niet te lang voortduren, 

hoe eerder je aan de bel trekt, des te makkelijker is een oplossing te vinden. 

 

Ada Hendriks 

Tel: 06-19022136 

E-mail: adahendriks@adalante.nl  

https://www.youtube.com/watch?v=k-80GH1BtZ4
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