
Onze vertrouwenspersonen

Meebouwen aan vertrouwen
Dat is Beter.



Onze Vertrouwenspersonen

Samen bouwen aan vertrouwen, dat is Beter!
Wil je jouw medewerkers/studenten deskundig en professioneel laten ondersteunen 
door een Vertrouwenspersoon en bouwen aan het groeien van vertrouwen binnen jouw 
organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Beter via telefoonnummer 
088 - 90 90 200 of stuur een mail naar info@beter.com.

www.beter.com

Onze werkwijze
Achter de client staan

In de functie van Vertrouwenspersoon is het belangrijk 
dat de case niet wordt “overgepakt” , maar dat de 
Vertrouwenspersoon achter de client gaat staan en 
hem of haar steunt als de situatie daar om vraagt. 

Ongewenste omgangsvormen 
of integriteitsissues
Altijd een deskundige beschikbaar

Het is belangrijk dat jouw medewerkers en/of 
studenten een beroep kunnen doen op een 
Vertrouwenspersoon op het moment dat er sprake is 
van ongewenste omgangsvormen of bij integriteits-
issues. Bij ongewenste omgangsvormen gaat het over  
pesten, discriminatie, (sexuele) intimidatie of 
agressie. Integriteitsissues gaan over diefstal, machts-
misbruik, schenden van regels of ander niet integer 
gedrag. 
In het kader van betrouwbaarheid en onafhankelijkheid 
is het dan verstandig om te kiezen voor een externe 
Vertrouwenspersoon.
De Vertrouwenspersonen van Beter zijn hier speciaal 
voor opgeleid en dus zeer deskundig op dit gebied. Een 
aantal spreekt zowel de Nederlandse als Engelse taal. 
Er is altijd een deskundige beschikbaar als de situatie 
daar om vraagt. Ook als er specifiek om een man of 
vrouw wordt gevraagd. De Vertrouwenspersonen van 
Beter kunnen snel en efficient worden ingezet, op het 
moment dat daar vanuit jouw organisatie of jouw 
medewerkers/studenten behoefte aan is.

Ervaren en betrouwbaar
Dat is Beter

Onze Vertrouwenspersonen zijn binnen tal van 
organisaties werkzaam en daardoor zeer goed bekend 
met deze rol. Zij kennen de ins en outs als het gaat 
om ongewenste omgangsvormen en integriteitsissues, 
weten hoe slachtoffers moeten worden opgevangen en 
kennen de procedures om tot een oplossing te komen.
Onze Vertrouwenspersonen zijn gecertificeerd door het 
BPSW en houden zich aan de beroepscode. Hierdoor 
zijn jouw medewerkers/studenten ervan verzekerd dat 
er vertrouwelijk met hun informatie wordt omgegaan.

Waar je wilt
Altijd een vaste vertrouwenspersoon

De gesprekken kunnen plaatsvinden op een door jou 
vast te stellen locatie of op één van de vestigingen van 
Beter. Omdat het voor jouw organisatie fijn is om een 
vaste Vertrouwenspersoon te hebben, zal de in te 
zetten Vertrouwenspersoon in goed overleg met jou 
worden bepaald.


