Vertrouwenspersoon: wie ben ik en wat is mijn rol?
Wat is een vertrouwenspersoon en waarover kun je met mij in gesprek?
Een vertrouwenspersoon is een onafhankelijke gesprekspartner waar iedereen een
vertrouwelijk gesprek mee kan voeren. Dit gesprek kan gaan over ongewenst gedrag
waarmee jij wordt geconfronteerd of over een vermoeden van een misstand. Als
vertrouwenspersoon ga ik met jou in gesprek bij een vermoeden van een misstand of
ongewenst gedrag. Wij proberen samen de aard van het probleem scherp te krijgen en ik
zoek met jou naar de meeste optimale handelswijze of oplossing. Ik informeer je over
mogelijkheden die je hebt en indien gewenst geef ik advies over hoe verder. Belangrijk
daarbij is dat jij als contactopnemer altijd de regie behoudt. Een gesprek met de
vertrouwenspersoon is altijd vertrouwelijk.
Ongewenst gedrag
Bij ‘ongewenst gedrag’ gaat het om zaken als beledigingen, discriminatie, (seksuele)
intimidatie, pesten,agressie en geweld. De uitingen kunnen zowel verbaal als nonverbaal zijn, mondeling of schriftelijk, of digitaal. Soms gebeurt het bewust, maar soms
ook minder bewust. Ongewenst gedrag heeft betrekking op jezelf: iemand is op een
ongewenste manier met jou omgegaan.
Wie ben ik en hoe kun je mij bereiken?

ESTHER GOETHART

Ik ben Esther Goethart, getrouwd en woon in Eindhoven. We hebben twee volwassen
kinderen, een zoon en dochter. In mijn vrije tijd ben ik op verschillende vlakken actief,
bijvoorbeeld als expert voor Women on Wings in India en als buurtbemiddelaar. Daarnaast
probeer ik voldoende te sporten en maak graag stedentrips.
Na ruim twintig jaar ervaring in het bedrijfsleven, werk ik nu onder meer als extern
vertrouwenspersoon voor verschillende bedrijven en organisaties. Sinds 2017 werk ik voor
Emergenz als vertrouwenspersoon. Voor vragen rondom ongewenst gedrag of
integriteitsdilemma's kun je bij mij terecht. Vertrouwelijkheid staat daarbij voorop. Als je
vragen hebt, schroom dan niet en neem gerust contact met mij op.
Contactgegevens
Esther Goethart, 06 – 51 19 86 22 e.goethart@emergenz.nl
Mocht ik niet bereikbaar zijn, spreek dan mijn voicemail in of stuur een e-mail, dan bel ik
binnen 24 uur terug.
Er is ook een extra mogelijkheid om je via de volgende wegen aan te melden:
 info@emergenz.nl
 vertrouwenspersoon@emergenz.nl
 via de website www.emergenz.nl
 Hoofdkantoor 040-2350131 tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

