
 

 

De vertrouwenspersoon voor werknemers, stagiaires 
en vrijwilligers  
 
Met ingang van 1 juni 2018 hebben wij een nieuwe 
vertrouwenspersoon: Wim van Es, van Bureau Emergenz. Hij 
is opgeleid als sociaal psycholoog en naast zijn werk voor de 
Technische Groothandel werkt hij voor een groot aantal 
andere organisaties als trainer, vertrouwenspersoon, 
klachtonderzoeker en klachtencommissielid. 
 

 
 
Je kunt de vertrouwenspersoon benaderen in situaties 
waarin je zelf mikpunt bent van ongewenst gedrag….. 
 
Je kunt bij de vertrouwenspersoon terecht als je te maken 
hebt met ongewenst gedrag door collega’s of 
leidinggevenden, zoals bijvoorbeeld agressie, (seksuele) 
intimidatie, pesten of discriminatie. De vertrouwenspersoon 
is er alleen voor jou, hij kan met je mee denken over 
mogelijke manieren van oplossen. 
 
Geheimhouding 
 
Jij bepaalt wat er met de informatie van jouw gesprek 
gebeurt. De vertrouwenspersoon mag zonder jouw 
toestemming niets met anderen bespreken over wat je bij 
hem hebt besproken. Daar kan in uiterste gevallen een 
uitzondering op zijn: als er bijvoorbeeld sprake is van 
strafbare feiten dan geldt er een wettelijke meldplicht en zal 
Wim dit met je bespreken. 
 
Geen kosten aan verbonden 
 
Wim wordt via Emergenz voor zijn werk betaald door Arbo 
Technische Groothandel. Daar zijn afspraken over gemaakt 
op brancheniveau. Hij doet zijn werk zelfstandig en 
onafhankelijk, er zijn verder geen banden met de branche.  



            

Waarvoor je contact kunt zoeken 
Je kunt contact met Wim opnemen voor een vertrouwelijk gesprek, voor 
hulp en advies. Als je liever met een vertrouwensvrouw spreekt zal hij je 
daarmee in contact brengen. 
 
Als je in vertrouwen wilt spreken over een situatie waarin je zelf 
gedupeerd wordt, maar die niet (helemaal) onder de definitie van 
ongewenst gedrag valt, kun je de vertrouwenspersoon ook benaderen. Hij 
zal kijken of hij je toch kan helpen of kan de weg wijzen bij wie je wel 
terecht kan. 
 
 
Wat mag ik als medewerker van de vertrouwenspersoon 
ongewenst gedrag verwachten? 
 
Wim: “Als vertrouwenspersoon sta ik aan jouw kant. Ik luister, denk met 
je mee en geef advies. Zelf behoud je altijd de regie, maar ik kan je 
helpen om het probleem op een goede manier aan te kaarten. Zo krijg je 
de verschillende opties die je hebt op een rij en kun je kiezen wat je er 
mee wilt. Zo nodig kan ik  aanwezig zijn bij een gesprek met degene met 
wie je in conflict bent en je hierbij steunen en adviseren. Mocht het nodig 
zijn, dan kan ik je ook helpen bij een meer formele aanpak zoals het 
indienen van een klacht of het doen van aangifte”  
 
 
Hoe bereik je de vertrouwenspersoon ?  
 
Je kunt Wim rechtstreeks bellen op telefoonnummer 06-22 54 06 77 of e-
mailen via w.vanes@emergenz.nl . Je kunt hem ook bereiken via 
Emergenz:  vertrouwenspersoon@emergenz.nl of 040-2350131. De 
afspraak is dat Wim/Emergenz reageert binnen 24 uur. Meld bij je 
aanvraag altijd dat je in de Technische Groothandel werkt. 
 
 
Contactgegevens  
T: 06-22540677 / E: w.vanes@emergenz.nl ,   
T: 040-2350131, vertrouwenspersoon@emergenz.nl   
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