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Ik ben Mirjam van Kessel, en ik werk vanuit Gimd als externe Vertrouwenspersoon. Als vertrouwenspersoon 
kun je bij mij terecht als je te maken hebt met pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele 
intimidatie op het werk. Mijn visie is dat een organisatie floreert met gezonde medewerkers. Een gezonde 
medewerker is een medewerker die zich veilig en prettig voelt op zijn werk. Ik zet mij daarvoor in en 
ondersteun de melder hierbij. 
 

 

Vertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen 
 
Je bent slachtoffer van een collega die je pest, intimideert, seksueel lastig valt, geweld aan doet of 
discrimineert. Het houdt niet op en je hebt er veel last van. Of je ziet dat het gebeurt maar je weet niet wat 
te doen. Als je te maken hebt met dit soort gedrag, neem dan contact op met de vertrouwenspersonen. 
Het begrip ‘Ongewenst gedrag’ wordt ruim geïnterpreteerd. Naast seksuele intimidatie en discriminatie 
worden alle vormen van verbale, fysieke en psychische agressie tot ongewenst gedrag gerekend. Ook sociale 
uitsluiting, negeren, pesten en stalken vallen hieronder. 
De vertrouwenspersoon staat voor je klaar bij vragen, problemen of twijfels over ongewenst gedrag of 
integriteit. De vertrouwenspersoon is klankbord, begeleider en kan waar nodig je doorverwijzen. 
Ze beschikken over een luisterend oor en kunnen je ondersteunen bij het bepalen van eventuele 
vervolgstappen. 
 
Om gebruik te kunnen maken van deze dienstverlening van Grafimedia, dient jouw werkgever lid te zijn van 
de KVGO.  
 

Wat kan een vertrouwenspersoon bij ongewenst gedrag voor je doen? 
 

- Optreden als aanspreekpunt als je wordt geconfronteerd met ongewenste 
omgangsvormen; 

- Het opvangen, van advies dienen en begeleiden van de melder, alsmede het zo 
nodig doorverwijzen naar een professionele hulpverlenende instantie; 

- Samen met de melder/meldster zoeken naar oplossingen en nagaan of oplossingen 
in de informele sfeer tot de mogelijkheden behoren, door bv. het inschakelen van 
een bemiddelaar; 
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- Het verstrekken van informatie en advies over de mogelijk te volgen stappen, 
procedure en evt. aangifte en de consequenties daarvan te bespreken; 

- Het verlenen van nazorg (het gezamenlijk evalueren van de gekozen stappen) 
 

Gimd is een landelijke organisatie en als je een gesprek wilt met de vertrouwenspersoon, zal er een 
vertrouwenspersoon worden toegewezen die het dichtst bij jou in de buurt werkt.  
De gesprekken vinden plaats op het kantoor van de vertrouwenspersoon. De gesprekken zijn vertrouwelijk 
en alleen met jouw toestemming  kan er informatie gedeeld worden met derden.  

 
 
 


