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Gonny Driessen 
 
bereikbaar via  

 
(06) 109 380 93 
g.driessen@gimd.nl  

 
Ik ben Gonny Driessen en ik werk vanuit Gimd als externe Vertrouwenspersoon. Op school kun je 
geconfronteerd worden met situaties als pesten, (seksuele)intimidatie, onheuse bejegening, discriminatie of 
agressie. Wanneer je hiermee te maken krijgt kun je contact opnemen en ondersteuning krijgen van een 
vertrouwenspersoon. Ook voor kwesties die te maken hebben met onveiligheid of integriteit en vermoedens 
van misstanden kan de vertrouwenspersoon Onderwijs Gimd benaderd worden. Mijn visie is dat school een 
veilige omgeving moet zijn voor leerlingen en ouders en verzorgers en ook voor medewerkers.  

 

Vertrouwenspersoon Onderwijs 
 
De vertrouwenspersoon onderwijs is het aanspreekpunt als het gaat om sociale veiligheid op 
school. Wettelijk gezien is elke school verplicht om een klachtenregeling en klachtencommissie te 
hebben. In deze klachtenregeling is vaak de functie van vertrouwenspersoon opgenomen.   
 

De vertrouwenspersoon onderwijs is er voor leerlingen, hun ouders en werknemers met 
meldingen en klachten over onveiligheid binnen de school. Het doel is om oplossingen te vinden 
voor de ontstane situatie. De meldingen kunnen o.a. gaan over discriminatie, (cyber)pesten, 
(onterechte) strafmaatregelen, nalatigheid, ongewenst gedrag, onpedagogisch, onzorgvuldig of 
oncollegiaal handelen op school.   
 

De vertrouwenspersoon luistert, bespreekt de opties en adviseert. De melder bepaalt zelf het 
vervolg. De vertrouwenspersoon adviseert directie, bestuur en interne vertrouwenspersonen over 
het bevorderen van sociale veiligheid binnen de school.  

 
Wat kan een vertrouwenspersoon bij ongewenst gedrag voor je doen? 

• Opvangen en een luisterend oor bieden. 

• Meedenken over dilemma’s op het collegiale vlak. 

• Adviseren over de-escalatiemogelijkheden. 

• Informeren over de regels, procedures en afspraken. 

• Ondersteunen als je een officiële klacht wilt indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie (meer 
informatie zie klachtenregeling organisatie). 

• Preventieactiviteiten ontwikkelen om ongewenst gedrag te voorkomen. 

 
Vertrouwenspersoon Integriteit 
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Integriteitschending 
Je vermoedt of weet dat een collega zich onbetrouwbaar of oneerlijk gedraagt. Je ziet een collega iets stelen 
of misbruik maken van bedrijfsmiddelen. Of je weet dat een collega fraude pleegt. Dat zijn schendingen van 
de integriteit van de organisatie. Als je niet weet wat je hiermee aan moet, kun je terecht bij je 
leidinggevende, de naast-hogere leidinggevende of bij de vertrouwenspersoon. 

 
Wat versta je onder het begrip integriteitschending?  
Er is geen allesomvattende beschrijving wat je onder een integriteitschending kunt verstaan. 
Te denken valt onder meer aan: 

• Ongewenst gedrag. 

• Belangenverstrengeling. 

• Manipulatie van of misbruik van (de toegang tot) informatie. 

• Misbruik van bevoegdheden of positie. 

• Onverenigbare functies/bindingen/activiteiten. 

• Strafbare feiten binnen werktijd zoals diefstal, verduistering, fraude en corruptie. 

• (Strafbare) misdragingen buiten werktijd. 

• Verspilling en misbruik van eigendommen van je organisatie. 

 
Ook situaties die hier niet zijn genoemd, kunnen een integriteitschending zijn en dus reden zijn om contact 
op te nemen met de vertrouwenspersoon. 

 
Wat kan de vertrouwenspersoon onderwijs bij een integriteitvraagstuk voor je doen? 

• opvangen en een luisterend oor bieden; 

• meedenken over integriteitdilemma’s; 

• informeren over de regels, procedures en afspraken; 

• je ondersteunen als je een (anonieme) melding wilt doen. 

• bekijk hier een filmpje over wat een vertrouwenspersoon voor je kan doen 
https://www.youtube.com/watch?v=LQy0R1CUP5c 
 

Op de Gimd website www.vertrouwenspersoon.nl kun je informatie en nieuwe ontwikkelingen rondom het 
thema ongewenst gedrag en integriteit volgen en raadplegen. 
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