
3 VRAGEN AAN VERTROUWENSPERSOON
VERA AARTS:

“Wat doet een vertrouwenspersoon 
eigenlijk precies?”

Vertrouwenspersoon Vera Aarts 
merkt dat mensen vaak niet goed 
weten wat een vertrouwenspersoon 
(VP) precies is en doet. Ze vragen 
zich af wat het nut is, en hoe  
vertrouwelijk een gesprek met een 
VP werkelijk is. Belangrijke vragen 
voor het inrichten van een sociaal 
veilige werkomgeving, vindt Aarts. 
Zij geeft hieronder de antwoorden.
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Wat is een vertrouwenspersoon?
 
“Veel mensen hebben wel eens van een VP  
gehoord, maar als je doorvraagt hebben ze daar 
verschillende beelden bij. En dat is niet vreemd.  
In een werkomgeving is een VP vaak iemand  
die goed kan luisteren zonder specifieke  
VP-opleiding. Deze kan indien nodig door- 
verwijzen naar een professional. Ook zijn er  
speciaal opgeleide en gecertificeerde VP ‘s.  
Deze VP’s zijn opgenomen in het landelijk register  
van vertrouwenspersonen. Goede VP’s onder-
schrijven de gedragscode voor VP’s, volgen 
verplichte bijscholing en zijn op de hoogte van de 
recente wet- en regelgeving. Daarnaast zijn er 
opgeleide VP ‘s voor het onderwijs, de zorg  
(cliëntvertrouwenspersonen) en de sport  
(vertrouwenscontactpersonen).”

Meld je
aan voor

HRMonitor

https://www.compagnon.com/pages/nl-nl/algemeen/inschrijven-nieuwsbrief


Wat is het nut van een vertrouwenspersoon?

“Een VP is allereerst opgeleid voor het opvangen 
van personen die ongewenste omgangsvormen 
ofwel grensoverschrijdend gedrag ervaren. Zij 
zijn er ter ondersteuning van een melder, om te 
luisteren, door te vragen en samen het voorgeval-
lene te bespreken en mogelijke vervolgstappen en 
consequenties door te nemen. Een VP doet geen 
onderzoek en geen waarheidsbevinding. 

Ik krijg weleens de vraag ‘wat vind jij daar nou 
van, dat kan toch niet?’ Ik verplaats me dan in het 
referentiekader van de melder, bekijk de wereld 
zoals de melder hem bekijkt en toon begrip voor 
het effect op de melder. Daarna vat ik het gesprek 
samen en vraag door naar wat de melder zelf 
graag wil. Die wens bespreken we uitvoerig: wat 
ziet de melder als mogelijkheden, aangevuld met 
mijn analyse van mogelijke consequenties.  
Hierbij maak ik gebruik van een zogenaamde 
escalatieladder. 
 
Een VP kan ook zijn opgeleid voor het opvangen 
van personen die vermoedens hebben van inte-
griteitskwesties. Het bespreken van vermoedens 
van vermeende integriteitskwesties met een  
VP heeft geen consequenties en is dus laag- 
drempelig. Het bespreken met een compliance  
officer of ander officieel meldpunt in een  
organisatie wordt gezien als een officiële mel-
ding.”

Hoe vertrouwelijk is een gesprek met  
een VP nou echt? 

“Je kunt wel zeggen dat het gesprek vertrouwelijk 
is, maar hoe zeker ben ik daarvan?” Die vraag 
krijg ik ook weleens. Ik leg dan uit dat ik er voor 
de melder ben en dat ik niets doorvertel aan 
anderen. Niets, tenzij de melder mij iets vertelt 
over een ernstig strafbaar feit waarmee ikzelf in 
gewetensnood kom. 

Het management van een organisatie wordt 
via het jaarverslag op de hoogte gebracht van 
dingen die er spelen, maar wel op een zodanige 
wijze dat melders anoniem blijven. Bij ernstige 
misstanden vindt een dergelijke terugkoppeling 
uiteraard eerder plaats. Een terugkoppeling aan 
het management via het jaarverslag is nodig om 
vast te stellen of het opgestelde beleid voor het 
creëren van een sociaal veilige werkomgeving 
wel wordt nageleefd  of wellicht aangepast moet 
worden.

Januari is de maand van de jaarverslagen, dus  
bij uitstek de gelegenheid om nog eens te kijken 
of het creëren van een sociaal veilige werk- 
omgeving voor alle werknemers nog steeds goed 
is geregeld.”

Bio Vera Aarts

Vera Aarts werkt als zelfstandig extern ver-
trouwenspersoon. Ze was meer dan der-
tig jaar werkzaam bij Koninklijke DSM N.V. 
waarvan de laatste jaren als secretaris van 
de Raad van Bestuur. Daarnaast werkte ze 
als duurzame inzetbaarheidscoach. In 2021 
volgde ze de opleiding tot vertrouwensper-
soon voor ongewenste omgangsvormen en 
integriteit. Aarts is gecertificeerd, geregis-
treerd, lid van de landelijke vereniging van 
vertrouwenspersonen en heeft zitting in de 
ledenraad van deze vereniging.

E-mail: aarts@persoonlijkenchemie.nl


