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De Vertrouwenspersoon 

 
In een ideale wereld bestaan er geen problemen, doet iedereen wat hij moet doen en 

heeft niemand last van een ander. De realiteit is anders. Op kantoor, op school, in de 

zorg, de hulpverlening, vrijwilligerswerk en in de sport, overal waar mensen samen 

zijn, komen ook ongewenste omgangsvormen en integriteitschendingen voor. 
 

 
Vaak is het voldoende om hierover met elkaar in gesprek te gaan, al dan niet met hulp 

van een derde, zoals de leidinggevende of een vertrouwenspersoon. 

Werknemers zullen alleen een klacht of melding indienen als ze zich hiertoe veilig 

genoeg voelen. Als ze erop vertrouwen dat het indienen van een klacht of doen van 

een melding geen negatieve gevolgen heeft voor de functie of positie binnen de 

organisatie. Het is een taak van de werkgever om hiervoor te zorgen. Dit is in het 

belang van werknemer en werkgever. 
 

 
Ongewenste omgangsvormen leiden tot een slechte werksfeer, conflicten, 

ziekteverzuim en personeelsverloop. Door misstanden en integriteitschendingen wordt 

de organisatie benadeeld en geschaad. Het is in het belang van Espritscholen om dit 

te voorkomen en - als het zich toch voordoet – aan werknemers de (sociale) 

veiligheid te bieden om hierover een melding te doen. 

 
 

Espritscholen heeft twee externe vertrouwenspersonen aangesteld waarin expliciet 

voor twee personen, een man en een vrouw, gekozen is. (op basis van een advies 

van CvB/MT en GMR) 
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Esprit Scholen hecht grote waarde aan de autonomie van de scholen die deel 

uitmaken van Esprit. Espritscholen biedt daarom veel professionele ruimte aan de 

afzonderlijke scholen. Het gebeurt immers in de scholen. Ons uitgangspunt is dat 

onze medewerkers professionals zijn met de daarbij behorende autonomie. Wel zijn 

er kaders nodig waarbinnen die professional kan excelleren. Want ruimte zonder 

grenzen is slechts ledigheid. Naast de autonomie van de scholen kiezen we ook voor 

verbinding: kleinschaligheid in een groter verband. Dat maakt onze organisatie 

stabiel en sterk en biedt ruimte voor innovatie. 

In dit kader vindt Espritscholen het van groot belang dat er een grote mate van 

samenwerking plaatsvindt tussen contactpersonen onderling en externe 

vertrouwenspersonen om optimale kwaliteit te leveren op het gebied van sociale 

veiligheid (o.i.d.). 
 
 
 

De externe vertrouwenspersonen: 
 

 
Sytske Teppema is een ervaren en gecertificeerde 

vertrouwenspersoon. Zij heeft daarnaast een jarenlange ervaring als 

docent in het voortgezet en hoger onderwijs. 

sytsketeppema@gmail.com of 06 – 20 414 882 / 020 – 22 191 21 
 
 
 
 
 
 

Jac Reus heeft als tropenarts jarenlange ervaring opgedaan met 
andere culturen, in Nederland is hij werkzaam geweest als sociaal 

geneeskundige. Als lid van de ouderraad van het 4e Gymnasium 

heeft hij deelgenomen aan zowel de MR van het 4e Gymnasium als 
de GMR van Esprit Scholen.  
jacreus@hotmail.com  of 06 - 53 18 11 30 / 020 – 612 16 57 
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