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Over mij 
Mijn naam is Marlou Werkmeester.  
 
Naast dat ik als zelfstandig HR Adviseur werk, heb ik mijn vakdiploma voor 
vertrouwenspersoon. Ik ben aangesloten bij de Landelijke Vereniging van 
Vertrouwenspersonen (lidmaatschap 104083) en als gecertificeerde 
opgenomen in het beroepsregister CRP (registratienummer 1804).  
 

 
Dienstverlening 
Als externe vertrouwenspersoon ondersteun ik jou als werkgevers bij o.a. het opstellen en 
uitvoeren van beleid dat gericht is op het voorkomen of beperken van psychosociale 
arbeidsbelasting. Je bent als werkgever namelijk volgens de Arbowet verantwoordelijk voor 
het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor jouw werknemers (incl. 
stagiaires en externen).  
 
Eén van mijn taken is het eerste aanspreekpunt zijn voor een werknemer die te maken krijgt 
met ongewenst gedrag en/of een integriteitsschending en hier een melding of klacht over 
heeft. Ik bied de betreffende werknemer een luisterend oor, geef advies over de 
oplossingsmogelijkheden en indien gewenst begeleid ik hierbij. In sommige (ernstige) 
gevallen zal ik de werknemer doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, 
bijvoorbeeld een mediator, huisarts of politie. Ook kan ik, indien de werknemer daar 
voorkeur voor heeft, een doorverwijzing maken naar een mannelijke externe 
vertrouwenspersoon in mijn netwerk.   
 
Naast hulp en advies aan de werknemer kan ik als vertrouwenspersoon ook een rol spelen in 
preventie. Door o.a. voorlichting te geven over de aanpak van ongewenst gedrag en 
integriteitsschending. En leidinggevenden en het management te ondersteunen en adviseren 
in het voorkomen van ongewenst gedrag en integriteit. Daarnaast zal ik jou als werkgever 
jaarlijks middels een geanonimiseerde rapportage op de hoogte brengen van de meldingen 
en/of klachten die bij mij zijn binnen gekomen. Uiteraard zal ik daar waar nodig advies 
geven over eventuele aandachtspunten in de uitvoering van beleid op psychosociale 
arbeidsbelasting. 
 
 
Tarieven 

Jaarlijkse bijdrage voor beschikbaarheid 
van externe vertrouwenspersoon, 
advies aan directie, jaarrapportage en 
mondelinge toelichting. 

€ 300,- per jaar 

Consult bij inzet van 
vertrouwenspersoon of geven van 
voorlichtingsbijeenkomst PSA 

€ 100,- per uur 

Reistijd bij inzet van 
vertrouwenspersoon 

€ 50,- per uur 

Reiskosten € 0,19 ct. per km of o.b.v. laagste klasse van 
het OV 

* Tarieven zijn exclusief BTW (21%) 
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