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"Je bent het geweten van een organisatie"
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een opleiding met een keurmerk hoort hierbij."

veren als vertrouwenspersoon.

Over welke eigenschappen moet een goede VP volgens jou beschikken?
"Een vertrouwenspersoon moet onafhankelijk zijn en toeganke
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terwijl de regie bij de mensen moet blijven."

partijdig, hij komt op voor de belangen van degene die hem in
vertrouwen neemt."

Wat moeten organisaties doen om ongewenste omgangsvormen
te voorkomen?

Waarom heb je de opleiding tot vertrouwenspersoon gevolgd?

"Organisaties zijn wettelijk verplicht aandacht te besteden aan
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betekent dat mensen zich er niet van bewust zijn dat iedereen
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een donkere kant heeft."
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Wat kunnen organisaties dan wel doen?
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"Meer aandacht voor het sociale klimaat hebben . In deze tijd is

tijd stamt haar affiniteit met mensen die kwetsbaar

wäär haar vader als psychiater werkt. Üit die

dat moeilijk, want er wordt gestuurd op goedkopere bedrijfs

zijn. Na haar opleiding tot algemeen ·eir psychiatrisch

voering, dus is er werkdruk. Het management is kritischer op

verpl�gkundige werkt zij tien jaar inde gezondheids

het functioneren van medewerkers en dat leidt tot angst voor

zorg. Daarna wil ze ook haar zakelijke kanten

baanverlies.

ontwikkelen.Anjegaat werken bij Randstad uitzend

Men moet zich ervan bewust zijn dat door onzekerheid en

bureau, als vestigingsmanager. Zij leert daar hoe

stress meer risico ontstaat op grensoverschrijdend gedrag.

belangrijk het :is dat je op de werkplek zit die bjj

En dat kan tot hoge kosten leiden, 30.000 tot I 00.000 euro per

Vervolgens werkt ze een aantal jaren in leidinggevende

'e past."

geval, blijkt uit onderzoek.

functies bij diverse bedrijven. Omdat. ze haar zakelijke

Vertrouwenspersonen faciliteren. Het is belangrijk dat organisa

en sociale kwaliteiten wil kunnen combineren in haar

ties er voor zorgen dat de positie van de vertrouwenspersoon

werk begint ze een bureau voor begeleiding en adviesbij

legitiem is. Je moet daarover met de top van de organisatie een

arbeidsverhoudingen en loopbaanvragen, BMWZ.

commitment hebben. Verder moet er een protocol vastgesteld

Anje Baremän woont in Middèlburg.

zijn en moet er gezorgd worden dat je als vertrouwenspersoon
toegankelijk en bereikbaar bent voor alle medewerkers.
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De vertrouwenspersoon moet zelf, door het zoeken van
sparringpartners en door intervisie zorgen voor toetsing en
reflectie over zaken die spelen.
En last but not least: Managers moeten voorbeeldgedrag
vertonen."

Hoe is dat in de praktijk?
"Als medisch- en bedrijfsmaatschappelijk werker begeleid ik
mensen die niet goed in hun vel zitten. Al vanaf de middelbare
school ben ik geïnteresseerd in mensen die anders zijn, wat dat
dan ook moge zijn. Mijn zorg zit bij de praktijk op de werkvloer.
Wat dáár soms gebeurt. Ik maak soms mee dat dader en slacht
offer elkaar tegenspreken. De rol van vertrouwenspersoon
vraagt echter dat je pal naast de klager staat. Er zijn vaak twee
waarheden die niet in één verhaal passen. De moeilijkste zaken
vind ik die waar geen enkel bewijs voor is. Het maakt namelijk
niet uit of iets waar is, het gaat erom hoe iemand zich er bij
voelt. Het is allemaal beleving. En in de praktijk blijkt dan dat de
plek waar het conflict is ontstaan (helaas) meestal niet de plaats
is waar het wordt opgelost."
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