
 
 
 
 
 
Beste medewerkers, huurders en verhuurders, 
  
Mijn naam is Kim van den Heuvel en ik ben per heden als Extern vertrouwenspersoon 
ongewenste omgangsvormen en integriteit beschikbaar voor alle medewerkers, 
huurders en verhuurders van Stichting Kamers met Aandacht.  
  
Waarvoor kun je bij mij terecht? 
 
Je kunt bij mij terecht voor situaties waardoor jij je gekwetst voelt en waardoor jij je 
werkomgeving niet meer als prettig of veilig ervaart. 
Het kan bijvoorbeeld gaan over pesten, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld of 
discriminatie. Jij bepaalt wat kwetsend is voor jou. Jij bepaalt wie er over jouw grens is 
gegaan.  
  
Daarnaast kun je bij mij eventuele vermoedens van misstanden, die schade toebrengen 
aan de organisatie, veilig melden. Denk bijvoorbeeld aan diefstal, machtsmisbruik, 
schenden van regels of niet integer gedrag.  
  
Hoe ga ik te werk? 
  
In het geval van ongewenste omgangsvormen bied ik je een luisterend oor waarin alle 
ruimte is voor jouw verhaal, gevoel en ervaring. We spreken af op een locatie waar jij je 
prettig voelt om te praten. Alles wat we bespreken blijft vertrouwelijk. Ik sta gedurende 
het hele proces naast je en help jou het probleem op te lossen. Ik inventariseer wat voor 
jou belangrijk is in deze situatie, geef je verschillende oplossingsmogelijkheden waarvan 
we samen de voor- en nadelen in kaart brengen en help je een passende keuze te maken. 
Natuurlijk mag je ook alleen je hart luchten en er verder niets mee doen. Ik adviseer, jij 
bepaalt of en wanneer er verdere stappen worden gezet. 
  
Bij vermoedens van niet-integer gedrag of misstanden is ruimte voor je verhaal en je 
gevoelens. Je kunt samen met mij sparren of je van je vermoedens wel of geen officiële 
melding gaat maken en wat de mogelijke consequenties daar van zijn. Alles blijft 
vertrouwelijk en ik zal geen enkele actie ondernemen zonder dat ik je daarover vooraf 
heb geïnformeerd. 
 
In eerste instantie ben ik er niet voor privéproblemen of werkdruk maar uiteraard bied 
ik wel alle ruimte voor je verhaal. Als je merkt dat je door een van deze situaties niet 
meer goed kunt functioneren kan een gesprek opluchten en je weer richting geven. Ook 
deze gesprekken blijven vertrouwelijk. Als je na een gesprek met mij nog specifieke hulp 
hieromtrent nodig hebt kan ik je doorverwijzen.  



 
 
 
 
 
Je kunt op elk gewenst moment contact met mij opnemen via 
info@toonaangevendecoaching.nl of telefonisch op +31 6-24245297. Je hoeft 
hiervoor geen toestemming te vragen aan je werkgever en er zijn voor jou ook geen 
kosten aan verbonden. Indien ik niet in de gelegenheid ben om je direct te woord te 
staan, neem ik altijd binnen 24 uur contact met je op. 
 
Heb je nog vragen? Dan hoor ik je graag. 
 
Hartelijke groet, 
 
Kim van den Heuvel 
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