
 
 
 
Wat is ongewenst gedrag op de werkvloer? 
Ongewenst gedrag is ‘houding en gedrag’ waardoor een veilige werkomgeving voor alle betrokkenen wordt 
beïnvloedt. Bijvoorbeeld: 
  
■  Agressie   ■  (Seksuele) Intimidatie 
■  Pesten   ■  Verbaal of non-verbaal ongewenst gedrag 
■  Discriminatie  ■  Bezit en/of handel in drugs, alcohol en/of wapens  

 
Wat kan je doen bij ongewenst gedrag op de werkvloer? 
Wanneer je te maken hebt met ongewenst gedrag kun je terecht bij een onafhankelijke 
Vertrouwenspersoon die hiervoor is opgeleid en beschikt over de ervaring om je de juiste begeleiding te 
bieden. Deze persoon is extern en aangewezen door 2Switch. 

 
Waarom is melding van ongewenst gedrag belangrijk? 
Door het niet te delen met een vertrouwenspersoon kan er het volgende gebeuren: 
 

 Je voelt je niet meer veilig op de vloer 
 Je ziet er tegenop om naar je werk te gaan en meldt je ziek 
 Mogelijk ontwikkel je gezondheidsklachten 
 Nu betreft het jezelf, de volgende keer een collega 
 Je wordt beperkt in je functioneren  
 Het wordt niet serieus genomen of kleiner gemaakt dan het is 

    
Voor wie is de Vertrouwenspersoon? 
De Vertrouwenspersoon is er voor alle mensen die werken bij 2Switch. Dit geldt dus niet 
alleen voor medewerkers in loondienst bij Stichting 2Switch, maar ook voor uitzendkrachten, 
gedetacheerden, vrijwilligers, stagiaires en medewerkers in trajecten. 
   
Wat kan een vertrouwenspersoon voor jou betekenen ? 
De Vertrouwenspersoon biedt je een luisterend oor en kan je adviseren hoe je moet omgaan met je 
melding. Tevens kan die je bijstaan bij een eventuele vervolgstap. Bijvoorbeeld bij een doorverwijzing naar 
professionele hulpverlening of de klachtencommissie van 2Switch. 
Vertrouwelijkheid, privacy en zorgvuldigheid zijn belangrijk in de werkwijze van de Vertrouwenspersoon. 
De melding wordt met strikte geheimhouding behandeld en zonder toestemming van jou worden 
nooit verdere stappen ondernomen. Jij blijft de baas over je melding. 
 
 
Bij wie kan je terecht? 

  
Anke Ferwerda 
06-28557319 
 
Bij afwezigheid of vakantie: 
Germaine Schuiling 
06-57494488 
 
 
Of mail naar: 
vertrouwenspersoon@2Switch.nl    
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