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Algemeen 
1. Binnen INDIVIDU Consultants B.V. wordt agressie, (seksuele) intimidatie, discriminatie, 

pesten en ander ongewenst gedrag, op welk niveau dan ook, niet geaccepteerd. Deze 
regeling beoogt willekeur en/of een onzorgvuldige behandeling binnen ons bedrijf te 
voorkomen en te bestrijden. Medewerkers die onverhoopt toch te maken krijgen met dit 
soort van ongewenst gedrag wordt de gelegenheid gegeven om daaraan een einde te maken. 

2. Binnen INDIVIDU wordt op de daarvoor geëigende wijze(n) en met de daartoe geëigende 
middelen actief beleid gevoerd op het gebied van preventie en bestrijding van welke vorm 
van agressie, geweld, discriminatie en (seksuele) intimidatie op het werk dan ook. 

3. De werkgever houdt zichzelf verplicht tot het voeren van een samenhangend beleid, dat 
agressie, geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie en ander ongewenst gedrag voorkomt 
en bestrijdt. 

 

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag 
1. De werkgever wijst een vertrouwenspersoon ongewenst gedrag aan. Deze 

vertrouwenspersoon zal worden belast met de eerste opvang van personen met klachten 
over agressie, geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie en ander ongewenst gedrag die 
daarover willen praten. Deze persoon zal in ieder geval het vertrouwen moeten genieten van 
het personeel binnen de onderneming. Diegene moet gemakkelijk aanspreekbaar en 
toegankelijk zijn, vertrouwelijk met informatie om kunnen gaan en bij voorkeur kennis en 
ervaring hebben op het terrein van individuele hulpverlening. 

2. Vertrouwenspersoon: 
Renske Splinter - ‘t Hart (diversiteit@nedflex.nl) 

 

Taken vertrouwenspersoon ongewenst gedrag 
1. De vertrouwenspersoon zal de persoon die een klacht heeft inzake agressie, geweld, 

discriminatie, (seksuele) intimidatie en ander ongewenst gedrag aanhoren, bijstaan, 
begeleiden en van advies dienen. 

2. De vertrouwenspersoon zal, in overleg met de klager, onderzoek doen en in overleg met de 
betrokkenen trachten tot een oplossing van het gesignaleerde probleem te komen. 

3. De vertrouwenspersoon zal de klager desgewenst ondersteunen bij het indienen van een 
klacht bij de eigen klachtencommissie en/of -indien het een strafbaar feit betreft- bij het doen 
van aangifte bij de politie. 

4. De vertrouwenspersoon verricht geen handelingen ter uitvoering van hun taken dan na 
overleg met- en toestemming van – de medewerker die de klacht heeft ingediend. De 
vertrouwenspersoon is voor de uitvoering van de taken uitsluitend verantwoording schuldig 
aan de directie, waarbij de vertrouwelijkheid van informatie gerespecteerd wordt.  

5. De vertrouwenspersoon dient bij de uitoefening van de taken ook rekening te houden met de 
rechten van de (vermoedelijke) dader. 

6. De vertrouwenspersoon zal de directie en andere relevante bedrijfsonderdelen gevraagd en 
ongevraagd adviseren op het gebied van preventie en bestrijding van seksuele intimidatie. 

 


