
Vertrouwenspersoon

Werkgevers zijn verplicht een veilige werkomgeving te 
bieden aan werknemers. Ook aandacht voor psycho- 
sociale arbeidsbelasting (PSA) en integriteitsvraagstuk-
ken horen daarbij. Beiden kunnen leiden tot ziekte of 
uitval van medewerkers. Een vertrouwenspersoon kan 
helpen de problemen aan te kaarten en een goede  
werksfeer te behouden.  

Wat doet de vertrouwenspersoon?
Je werkgever draagt bij aan een veilige werksfeer door 
het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon van 
HR5. De vertrouwenspersoon ondersteunt medewerkers 
die te maken hebben met psychosociale arbeids- 
belasting, zoals (seksuele) intimidatie, (arbeids) discrimi-
natie, agressie, pesten of werkdruk. Daarnaast kunnen 
integriteitsvraagstukken besproken worden met de 
vertrouwenspersoon.

Werknemers kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon: 
- Met de vertrouwenspersoon kun je een probleem 
bespreken, zonder de leidinggevende in te lichten. De 
vertrouwenspersoon is er voor het opvangen van  
medewerkers die een melding maken.  
- De vertrouwenspersoon is er voor begeleiding, mee- 
denken en informeren over oplossingen, zo nodig  
doorverwijzen en nazorg bieden. 



Voor vragen of contact met de vertrouwenspersoon:
HR5 B.V.
T. 088 5500 600 
E. vertrouwenspersoon@hr5.nl

Aan de tekst in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend
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Je kunt contact opnemen met onze  
vertrouwenspersoon: 

MfN-registermediator Arno Lugthart
Als mediator is Arno gespecialiseerd in 
arbeid en samenwerking, zoals werkgerela-
teerd ziekteverzuim, samenwerkings- 
conflicten, exit mediations en zakelijke 
kwesties. Daarnaast werkt hij als LVV erkend 
vertrouwenspersoon voor verschillende 
opdrachtgevers. De kern van zijn werk is om 
mensen ‘sterk’ te maken en dat zij daarbij 
vanuit hun belang handelen in plaats van 
uit standpunten. 

Geheimhouding
Alles wat medewerkers met een vertrouwenspersoon 
bespreken valt onder geheimhouding en is strikt 
vertrouwelijk. 

- De vertrouwenspersoon geeft voorlichting over de rol 
en taken van de vertrouwenspersoon binnen de organi-
satie. 
- Ook zal de vertrouwenspersoon het management  
adviseren over het voorkomen van ongewenst gedrag, 
knelpunten en het aanpakken van ongewenste om-
gangsvormen. 


