
Vertrouwenspersoon

Waar kan een 
vertrouwenspersoon 

bij helpen?
Aanwezig zijn

Luisterend oor bieden
Emotionele steun en advies

Bemiddelen

Een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor voor medewerkers die ongewenste situaties of omgangsvormen ervaren op de werkvloer. Dit 
gebeurt uiteraard op een vertrouwelijke wijze (tenzij er sprake is van een misdrijf). Een vertrouwenspersoon kan een medewerker handvatten 
bieden voor mogelijke oplossingen, maar lost deze problemen niet op. Net als de juiste aandacht is een veilige werkomgeving essentieel voor het 
welbevinden van werknemers.

Wat wordt er  
verstaan onder  

ongewenste 
omgangsvormen?

Waar start je?
Geef aan bij jouw medewerkers 

dat ze gebruik kunnen maken van 
een vertrouwenspersoon en hoe ze 
contact kunnen opnemen. Maak dit 

vervolgens kenbaar bij Kolibrie en wij 
verwerken dit in het systeem.

Pesten: herhaald 
ongewenst negatief 
gedrag, waartegen 

iemand niet in staat is 
zich te verdedigen. 

Seksuele Intimidatie: 
elke vorm van 

seksuele toenadering 
zowel (non)verbaal 

of fysiek gedrag in de 
werkomgeving

Discriminatie: een 
ongelijke behandeling van 

personen (achterstellen, 
uitsluiten) obv persoonlijke 
kenmerken zoals geslacht, 

huidskleur, religie etc.

Agressie en geweld: 
psychisch of fysiek 

lastigvallen, bedreigen of 
aanvallen door collega’s of 
klanten (interne-/externe 

agressie)

Om anonimiteit van de 
medewerkers te waarborgen 

versturen we een factuur zonder 
naamsvermelding van de 

desbetreffende medewerker.

Hoe wordt het 
gefactureerd?



3600,- per jaar 
(300,- per maand)

5950,- per jaar 
(495,- per maand)

7200,- per jaar 
(600,- per maand)

Geschikt voor 5-10 personen
of 40 uur inzetbaar

Geschikt voor 10-20 personen
of 70 uur inzetbaar

Geschikt voor 20> personen
of 90 uur inzetbaar

195,-

830,-

142,50

295,-

95,-

95,-

175,- 165,- 155,-

750,- 650,- 550,-

135,- 127,50 120,-

90,- 85,- 80,-

Basic Plus AdvancedInzetten van assessments 
zoals: PPA/GIA/TEIQue/HPTI/

Functieprofiel (FP)

Teamsessie/workshop

(loopbaan)Coachsessie 
(1 sessie van 1,5 uur)

Studiekeuze begeleiding/
Student Profiel Analyse*

Uurtarief coaching/ 
HR advies & ondersteuning

Vertrouwenspersoon

Inzetten van 
assessments zoals: 

PPA/GIA/TEIQue/
HPTI/Functieprofiel

Teamsessie/
workshop

(loopbaan)
Coachsessie à 1,5u

Uurtarief HR advies 
& ondersteuning

Abonnement
Coachen is een enorm effectieve manier om mensen te ontwikkelen. Happy Talents biedt daarom het Happy Talents abonnement aan:

Coaching op de momenten waarop jouw medewerkers het nodig hebben

Altijd een coach die bij je past

Makkelijk toegang tot een ervaren coach

Inzicht in- en grip op het coachbudget van de organisatie

Happy Talents Flexibel 
coaching wanneer nodig

Traject en sessie abonnementen
coaching op maat

Deze optie biedt maximale flexibiliteit voor 
relaties om een beroep te kunnen doen op 
advies en/of coaching vanuit Happy Talents. 
De dienstverlening wordt aangeboden o.b.v. de 
standaardtarieven.

*Inclusief rapport en bespreking De kosten zijn exclusief 21% BTW en de reiskosten à € 0,35 per kilometer. Indien de reistijd naar en van de locatie meer dan 2 uur bedraagt, wordt hiervoor een meerprijs in 
rekening gebracht tegen 50% van het normale tarief met een max. van 2 uur. Voor geleverde documenten, papers en naslagwerk worden geen kosten in rekening gebracht. 
Een abonnement heeft een geldigheid van 12 maanden.

Elk abonnement bevat een x-aantal uren die kunnen worden ingekocht en zijn vrij te besteden aan 
de verschillende aspecten van de dienstverlening. De kosten per abonnement staan hieronder 
weergegeven. Indien er gebruik wordt gemaakt van inzet van assessments en/of teamsessies/
workshops zie je apart de tarieven per abonnement vermeld. Er kan indien gewenst worden gekozen 
voor verrekening van het bijbehorend tarief met het bedrag van het abonnement.

Voor meer informatie kun 
je contact opnemen met:
Angelique Torres
E: hrm@kolibrie.nl
M: 06 46314246


