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REGLEMENT VERTROUWENSPERSOON 

BALIELEDEN EN HUN ONDERSTEUNEND PERSONEEL  

ORDE VAN ADVOCATEN OOST-BRABANT 

 

Dit reglement beschrijft aanwijzing en taak van vertrouwenspersonen binnen de balie Oost-Brabant 
waar het gaat om meldingen van ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties (klokkenluiders) 
op advocatenkantoren.  

Aanleiding 

Advocatenkantoren hebben ingevolge artikel 3 van de Arbowet de plicht tot voorkoming of beperking 
van psychosociale arbeidsbelasting.  

Onder psychosociale arbeidsbelasting vallen o.a. seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en 
discriminatie. Advocatenkantoren hebben daarnaast de plicht op grond van de Klokkenluiders-
regelingen om een werknemer niet te benadelen als deze een melding heeft gedaan van schending 
van een wettelijk voorschrift of een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten. Advocatenkantoren 
hebben in eerste instantie zelf de verplichting om een beleid te voeren vanuit de verplichtingen op 
grond van goed werkgeverschap, zorgverplichting als werkgever en de Wet Gelijke behandeling en de 
klokkenluidersregelingen.  

Voor advocatenkantoren in Oost-Brabant worden aanvullend daarop door de orde vertrouwens-
personen aangewezen die een onafhankelijk aanspreekpunt zijn ingeval voor de melding van 
ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties geen andere passende (voorliggende) 
voorziening aanwezig is, dan wel die voorziening naar het oordeel van betrokkene niet ingeschakeld 
kan worden. Andere passende (voorliggende) voorzieningen zijn: vertrouwenspersonen op kantoor,  
de Kleine Commissie van de raad van de orde c.q. de mentor waar het gaat om stagiaires.  

De  vertrouwenspersoon van de orde is dus voor mensen die werkzaam zijn op advocatenkantoren 
een onafhankelijk aanspreekpunt voor problemen binnen en buiten het betreffende kantoor die te 
maken hebben met ongewenst gedrag en integriteitskwesties in de uitoefening van de advocatuur of 
de gang van zaken op het kantoor of buiten het kantoor.  

 

Aanwijzing door deken  

De deken van de orde van advocaten Oost-Brabant wijst vertrouwenspersonen aan t.b.v. de hierna 
genoemde taak. Tot vertrouwenspersonen kunnen worden benoemd advocaten. De aanwijzing 
geschiedt voor een termijn van 4 jaar. Herbenoeming is mogelijk. Vertrouwenspersonen die door de 
deken worden aangewezen, worden geselecteerd op de volgende kwaliteiten: ze zijn integer, 
onafhankelijk, toegankelijk, empatisch, geduldig, luistervaardig, ze kunnen reflecteren op eigen gedrag 
en zijn in staat om te gaan met weerstanden, ze zijn gespreksvaardig, adviesvaardig, zorgvuldig, 
onpartijdig; ze kunnen omgaan met vertrouwelijkheid en kunnen het vertrouwen van betrokkenen 
genereren.  

 



 

2 
 

 

Ontheffing uit functie 

De vertrouwenspersoon wordt van de taken uit dit reglement ontheven of geschorst, op eigen verzoek 
of door de deken van de orde van advocaten Oost-Brabant als de deken daar aanleiding voor ziet.  

 

Werkwijze vertrouwenspersoon 

1. De vertrouwenspersoon heeft vooral een klankbordfunctie en biedt aan de betrokkene een 
luisterend oor.  

2. De vertrouwenspersoon doet niet aan waarheidsvinding. De melding zal niet door de 
vertrouwenspersoon onderzocht worden, maar de vertrouwenspersoon zal de betrokkene 
uitsluitend ondersteunen in de hulpvraag en naar aanleiding daarvan samen met de 
betrokkene  een route uitstippelen.    

3. De vertrouwenspersoon bemiddelt als betrokkene dat wenst, beantwoordt vragen, verwijst 
waar nodig naar derden en registreert, na overleg met de betrokkene schriftelijk. 

4. De vertrouwenspersoon begeleidt de betrokkene desgewenst in het verdere verloop van een 
melding (bijvoorbeeld bij een eventuele aangifte bij politie of bij het in contact komen met 
hulpverleningsinstanties). 

5. Waar het gaat om de inhoud van de gesprekken zal alles hetgeen ter kennis van de 
vertrouwenspersoon komt,  geheim worden gehouden, behoudens indien en voor zover met 
betrokkene anders wordt afgesproken. Slechts met instemming van betrokkene zullen andere 
personen aan gesprekken met de vertrouwenspersoon deelnemen en zal over de inhoud van 
de gesprekken met anderen worden gesproken.  

6. De vertrouwenspersoon zal dus niets doen zonder overleg met en toestemming van 
de betrokkene. Alles zal in overleg met de betrokkene plaatsvinden en de betrokkene bepaalt 
te allen tijde het tempo en de werkwijze. 

7. De vertrouwenspersoon en betrokkene houden van de besproken zaken een eenvoudige 
rapportage bij welke alleen wordt gedeeld tussen vertrouwenspersoon en betrokkene.    

8. De rapportages worden na afloop van de interventie door de vertrouwenspersoon vernietigd 
dan wel gepseudonimiseerd ten behoeve van evaluatiedoeleinden.  

9. De vertrouwenspersoon zal in ieder geval 1 x per jaar en vaker indien wenselijk, met de deken 
van de orde van advocaten Oost-Brabant in algemene zin evalueren, met inachtneming van de 
vertrouwelijkheid. 

  

Dit reglement vertrouwenspersoon balieleden en hun ondersteunend personeel – orde van advocaten 
Oost-Brabant is gepubliceerd op de website van de orde van advocaten Oost-Brabant:  

Orde van Advocaten - 's-Hertogenbosch (advocatenorde-oostbrabant.nl) 

 

’s-Hertogenbosch, 14 december 2020 

 

mr. J.F.C. Schnitzler,        

deken orde van advocaten Oost-Brabant    

https://www.advocatenorde-oostbrabant.nl/69526/vertrouwenspersoon-balie-oost-brabant.html

