
Kimberley Wetsteijn 
Mobiel: 00 31 (0)6 81 39 89 28 
Email : info@wetsteijnconsultancy.nl 
Tijdens het dagelijkse samenkomen in ons dorpshuis 
kun jij met vragen op het gebied van bejegening en 
communicatie in aanraking komen. Jij kunt hiervoor 
in eerste instantie terecht bij het bestuur of iemand 
binnen het Dorpshuis wie je vertrouwt. Komen jullie 
er samen niet uit of heb je vragen of problemen die je 
niet met hem of haar wilt bespreken, dan kan de 
extern vertrouwenspersoon mogelijk iets voor jou 
b e t e k e n e n . O o k b e w a a k t d e e x t e r n 
ver t rouwenspersoon dat wi j vo lgens onze 
grondbeginselen op een eerlijke en respectvolle 
manier met elkaar omgaan en dat jij bij  Dorpshuis De 
Spil plezierig en veilig kan samenkomen. Ook over dit 
onderwerp kun jij bij haar terecht. De extern 
vertrouwenspersoon staat altijd voor jou klaar en is er 
om jouw belangen te behartigen. Vragen over o.a. ;  

- Regelingen die gaan omtrent de functie invulling            
- Werkdruk 
-  (Seksuele) Intimidatie 
-  Agressie  

- Werkstress 
- Geweld 
- Pesten 
- Discriminatie

Vertrouwenspersoon 
Ongewenste Omgangsvormen + Integriteit

Luisteren 

Adviseren 

Oplossingen 

Doorverwijzen 

Voorlichten 

De Extern 

Vertrouwenspersoon 

is onafhankelijk en 

handelt jouw vraag 

vertrouwelijk af !
FRAUDE 

CORRUPTIE 
CONCURRENTIE- 
MEDEDINGINGS 
OVERTREDINGEN 
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I n t e g r i t e i t 

Dorpshuis de Spil hecht veel waarde aan verantwoord ondernemen en integer 
zakendoen. Compliance, oftewel het naleven van externe en interne regels, is een 
wezenlijk onderdeel van onze cultuur. Er is sprake van een mogelijke foutieve 
handelswijze binnen Dorpshuis de Spil als door of tegenover onze leden/bezoekers bij 
het uitoefenen van hun functie de geldende wetgeving en/of interne richtlijnen worden 
overtreden. Een aantal voorbeelden daarvan zijn: 
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PRIVACY DELICTEN 

INTEGRITEITSSCHENDING 


