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Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Aanwijzing Vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen  

 

Nummer 2019/851526 

Portefeuillehouder Botter, J. 

Programma/beleidsveld 7.3 Overhead 

Afdeling HRM 

Auteur Dam, H.J. van 

Telefoonnummer 023-5114689 

Email h.v.dam@haarlem.nl 

Kernboodschap  De gemeente Haarlem heeft voor haar medewerkers een zogeheten 

Klachtenregeling  Ongewenst Gedrag 2018. Deze regeling voorziet in het 

ondersteunen van ambtenaren indien zij in het werk te maken krijgen met 

ongewenste omgangsvormen door collega’s. Onderdeel van deze Klachtenregeling 

is dat de gemeente faciliteert in het aanwijzen van Vertrouwenspersonen. 

Voorgesteld wordt om twee nieuwe Vertrouwenspersonen aan te wijzen. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Niet van toepassing 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

-  Vertrouwenspersonen 2014/040406 
 

Besluit College  

d.d. 14 januari 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

a. de benoeming van mevrouw M.J. van Lent als Vertrouwenspersoon in te 

trekken; 

b. de benoeming van de heer C. Tromp als intern Vertrouwenspersoon om 

te zetten naar extern Vertrouwenspersoon; 

c. mevrouw P. Boverhoff en de heer R. de Vries met ingang van 1 januari 

2020 aan te wijzen als Vertrouwenspersoon; 

d. de gemeentelijke medewerkers op de hoogte te stellen via een 

nieuwsbericht op Insite dat per 1 januari 2020 een wisseling plaatsvindt. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

De gemeente Haarlem heeft voor haar medewerkers een zogeheten Klachtenregeling  Ongewenst 

Gedrag 2018. Deze regeling voorziet in het ondersteunen van ambtenaren indien zij in het werk te 

maken krijgen met ongewenste omgangsvormen door collega’s.  

 

Onderdeel van deze Klachtenregeling is dat de gemeente faciliteert in het aanwijzen van 

Vertrouwenspersonen. De rol van Vertrouwenpersoon is veelzijdig, maar is er met name op gericht 

om de melder van de klacht (slachtoffer) te ondersteunen in het proces om met die klacht om te 

gaan en/of de klacht aan te pakken. Ook in de Regeling Melden Vermoeden Misstand 2019 staat 

informatie over taken en werkwijze van de Vertrouwenspersonen.  

 

Van de huidige groep Vertrouwenspersonen is een 2-tal personen met -vervroegd- pensioen gegaan 

(mevrouw M.J. van Lent en de heer C. Tromp). De heer Tromp blijft als externe Vertrouwenspersoon 

voor de medewerkers beschikbaar. Mevrouw van Lent heeft haar werkzaamheden als 

Vertrouwenspersoon inmiddels gestaakt. Medio 2019 is een wervingsprocedure gehouden. Er 

hebben 12 medewerkers gereageerd. Met 5 personen is een gesprek gevoerd door de 

selectiecommissie, o.l.v. de Gemeentesecretaris. De selectiecommissie bestond verder uit een 

vertegenwoordiger van de Ondernemingsraad, de afdeling HRM en één van de huidige 

Vertrouwenspersonen. 

 

Ingevolge artikel 7, lid 1 van de Regeling Melden Vermoeden Misstand 2019 wijst het college van 

b&w -op voordracht van de Directie en na de OR te hebben gehoord- een of meer 

Vertrouwenspersonen aan. Bij brief van 28 november 2019 heeft de OR ingestemd met het voorstel  

aanwijzing Vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen (zie bijlage). 

Uit de groep is een selectie gemaakt van 2 personen. Het college wordt voorgesteld hen aan te 

wijzen. Behalve geschiktheid is bij de keuze ook rekening gehouden met een evenwichtige verdeling 

man-vrouw. 

 

2. Besluitpunten college: 

a. de benoeming van mevrouw M.J. van Lent als Vertrouwenspersoon in te trekken;  

b. de benoeming van de heer C. Tromp als intern Vertrouwenspersoon om te zetten naar 

extern Vertrouwenspersoon; 

c. mevrouw P. Boverhoff en de heer R. de Vries met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen 

als Vertrouwenspersoon; 

d. De gemeentelijke medewerkers op de hoogte te stellen via een nieuwsbericht op Insite dat 

per 1 januari 2020 een wisseling plaatsvindt. 
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3. Beoogd resultaat 

Met dit besluit wordt de continuïteit van Vertrouwenspersonen bewerkstelligd en bijgedragen aan 

een veilig werkklimaat. 

4. Argumenten 

De Klachtenregeling is door het college ingesteld als onderdeel van goed personeelsbeleid. Deze 

regeling dient er voor dat medewerkers die in aanraking komen met ongewenste omgangsvormen 

geholpen kunnen worden. Het aanwijzen van Vertrouwenspersonen is onderdeel van die 

Klachtenregeling. Na het besluit wordt het voltallig personeel begin 2020 geïnformeerd door een 

nieuwsbericht op Insite. Daarnaast wordt de Personeelswijzer (informatiepagina) aangepast. 

5. Risico’s en kanttekeningen 

N.v.t. 

 

6. Uitvoering 
De Vertrouwenspersonen die hun taken als intern Vertrouwenspersoon hebben neergelegd, 

ontvangen een dankzegging voor bewezen diensten. De Directie zal de brieven namens het college 

ondertekenen. 

De beide nieuwe Vertrouwenspersonen volgen eerst een Oriëntatiecursus en daarna een Basiscursus 

Vertrouwenpersonen bij Bezemer & Kuiper. 

 

 

 

 


