
Wist je dat je terecht kan  
bij een vertrouwenspersoon  
als je hulp zoekt ?

Binnen het welzijnsdomein  ‘psychosociale 
aspecten’  werkt de vertrouwenspersoon 
mee aan het voorkomen en aanpakken van 
psychosociale risico’s op het werk.

Dit gaat o.a. over het risico op stress, burn-out 
en ongewenst grensoverschrijdend gedrag 
op het werk zoals geweld, pesterijen en 
ongewenst seksueel gedrag.

Waarvoor kan je terecht bij  
de vertrouwenspersoon ? 

De vertrouwenspersoon luistert, informeert 
en adviseert in een vertrouwelijk gesprek.
Het gesprek heeft plaats op een neutrale 
locatie. Niemand binnen de organisatie  
hoeft te weten dat het gesprek plaatsvindt.

Dit betekent dat de je jouw verhaal in  
volledig vertrouwen kan vertellen.  
Enkel met jouw toestemming kan een  
derde ingeschakeld worden of info 
doorgegeven worden.

Op informele wijze wordt er samen gezocht 
naar een oplossing door middel van een 
individueel gesprek, een bemiddeling met een 
betrokken partij of een verzoeningsgesprek.

De vertrouwenspersoon is noch therapeut, 
noch rechter.

Wanneer kan je de 
vertrouwenspersoon inschakelen ?

De vertrouwenspersoon kan je inschakelen  
als eerstelijnsinterventie 
zowel voor individuele problemen als  
voor problemen van collectieve aard,  
die het gevolg zijn van de omstandigheden  
op het werk.

Het is belangrijk om bij ongewenste 
omgangsvormen snel actie te ondernemen. 
Ongewenst gedrag kan namelijk leiden tot  
stress en psychische of lichamelijke klachten  
die je zowel privé als tijdens je werk hinderen.

Hoe maak ik een afspraak met  
de vertrouwenspersoon ?

Neem contact op met Nelle Hens

0497 78 80 59

nellehens.vp@gmail.com

De locatie van afspraak wordt afgesproken 
in onderling overleg. 

Over  
Nelle Hens
gecertificeerd 
vertrouwenspersoon

Sinds 2020 ben ik naast mijn werk als danseres, 
choreografe en yogalerares ook werkzaam 
als extern vertrouwenspersoon binnen de 
podiumkunsten en bredere kunstensector. 
Als vertrouwenspersoon gaat mijn hart uit  
naar het faciliteren van dynamische stabiliteit.
Mijn intentie is te luisteren zonder oordeel, 
beweging en spontaan overleg faciliteren, 
informeren, het zelf oplossend vermogen aan  
te spreken en samen de mogelijke stappen 
bekijken om een weloverwogen beslissing  
te kunnen nemen.

Nelle volgde de Gordon Communicatietraining, 
Masterclass Dienend Leidinggeven en workshops 
zoals ‘Intimacy on stage’ en ’Preventief omgaan 
met stress en burn-out’.

Meer informatie over de acties binnen 
onze sector voor preventie van 
grensoverschrijdend gedrag vind je ook bij 
Sociaal Fonds Podiumkunsten.


