
Bijlage Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen MITT   

Vertrouwenspersonen Ongewenste Omgangsvormen Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie. 

De bij de CAO MITT betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties hebben er ten behoeve van 

de mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie (MITT) zorg voor gedragen dat er één of enkele 

vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen zijn aangesteld.    

Taak vertrouwenspersonen   

Tot de taak van een vertrouwenspersoon behoort onder andere:  

a. de opvang, begeleiding en ondersteuning van degene die is geconfronteerd met ongewenste 

omgangsvormen (agressie & geweld, discriminatie, pesten, en seksuele intimidatie);  

b. het op verzoek ondernemen van actie, bijvoorbeeld in de vorm van bemiddeling, ter voorkoming 

of bestrijding van ongewenste omgangsvormen (agressie & geweld, discriminatie, pesten, en 

seksuele intimidatie);  

c. het zo nodig doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties;  

d. het adviseren omtrent de mogelijkheid en wenselijkheid tot het indienen van een klacht bij de 

Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen MITT (agressie & geweld, discriminatie, pesten, en 

seksuele intimidatie);  

e. het behulpzaam zijn bij de indiening van een klacht bij de genoemde Klachtencommissie en bij de 

behandeling daarvan door deze Klachtencommissie;  

f. het verstrekken van inlichtingen aan zowel werkgevers als werknemers over de mogelijkheden tot 

voorkoming en bestrijding van ongewenste omgangsvormen (agressie & geweld, discriminatie, 

pesten, en seksuele intimidatie);  

g. de nazorg van personen die met ongewenste omgangsvormen (agressie & geweld, discriminatie, 

pesten, en seksuele intimidatie) zijn geconfronteerd.   

Instructies vertrouwenspersonen  

De vertrouwenspersoon dient zich aan de volgende instructies te houden:  

a. de vertrouwenspersoon zal in alle gevallen de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten met het 

oog op de belangen van alle betrokkenen;  

b. de vertrouwenspersoon zal alleen met toestemming van degene die zich tot hem wendt actie 

ondernemen.   

Toegankelijkheid vertrouwenspersonen  

Iedere werknemer of werkgever die wordt geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen 

(agressie & geweld, discriminatie, pesten, en seksuele intimidatie) in een onder de CAO MITT 

vallende onderneming kan zich, al dan niet anoniem, om advies en hulp tot een vertrouwenspersoon 

wenden. Zowel werkgevers als werknemers kunnen gratis onderstaande vertrouwenspersonen 

raadplegen.   

Bereikbaarheid Vertrouwenspersonen  Ongewenste Omgangsvormen MITT  

Neem voor  naam- en adresgegevens van Vertrouwenspersonen Ongewenste Omgangsvormen voor 

de MITT contact op met:    

Vakraad MITT,  

Postbus 428, 3700 AK Zeist  

Tel. 030 23 20 910;  

Fax 030 23 20 909    

 


