
  

 
 

MEMO  
 

 
Datum : 1 november 2018 
Betreft : Vertrouwenspersoon 
Van  : Inez de Hoog  
 
 
Beste collega, 
 
De Hendriks groep stimuleert een fit lijf en een flexibele geest. Daarom hechten we er aan dat je je 
prettig en veilig voelt in je werk. Ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie of pesten op de 
werkvloer kunnen een negatief effect hebben op je zelfvertrouwen, de sfeer en je prestaties.  
Spelen er zaken op dit vlak en durf of wil je er niet over in gesprek met je leidinggevende of met 
iemand anders binnen de organisatie die je vertrouwd dan hebben we een alternatief.    
 
Met ingang van 1 november 2018 heeft de Hendriks groep een externe vertrouwenspersoon 
aangesteld via Emergenz B.V. 
 
Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht voor zaken die jij als ongewenst ervaart en die jou 
hebben gekwetst en tot gevolg hebben dat jij je niet veilig voelt op het werk. Het kan gaan over 
pesten, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld of discriminatie.  
 
Ook kun je bij de vertrouwenspersoon terecht voor het veilig melden van vermoedens en 
misstanden. Het gaat om zaken die schade doen aan de organisatie zoals bijvoorbeeld diefstal, 
machtsmisbruik, schenden van de regels of niet integer gedrag. 
 
De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en alle ruimte voor je verhaal en emotie.  
Alles blijft vertrouwelijk en samen wordt gekeken naar een passende oplossing. 
Een vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Hij of zij zet normaal gesproken pas 
stappen als jij daarvoor toestemming geeft. 
 
Contact opnemen kan telefonisch op telefoonnummer 040-2350131 of per mail via 
info@emergenz.nl of vertrouwenspersoon@emergenz.nl.  
 
Soms volstaat een telefonisch advies of een mailwisseling. Er kan ook een afspraak voor een 
persoonlijk gesprek worden gemaakt. Dat gesprek kan bijvoorbeeld plaatsvinden in de 
praktijkruimte van de externe vertrouwenspersoon. 
 
Heb je nog vragen? Ga naar de vertrouwenspersoon. 
De vertrouwenspersoon is er voor jou! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Hendriks groep 
Inez de Hoog 
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