Vertrouwenspersonen
De vertrouwenspersonen op deze lijst hebben allen een opleiding tot vertrouwenspersoon gevolgd.
Daarnaast hebben ze affiniteit met de podiumkunsten, en in veel gevallen ook ervaring met het
werken, al dan niet als vertrouwenspersoon, in deze sector.
Wanneer je als organisatie een samenwerking aan gaat met één van de vertrouwenspersonen op
deze lijst, maak je zelf afspraken (inhoudelijk en financieel) met de vertrouwenspersoon van jouw
keuze.
**

Naam: Marjolein de Waart
Regio: Amsterdam, Utrecht, Almere
Sinds 2017 ben ik intern vertrouwenspersoon van het Nederlands Philharmonisch Orkest, waarin ik
vanaf 1992 werkzaam ben als altviolist. Ik heb de opleiding voor vertrouwenspersoon in 2017
gedaan bij Van Oss en Partners.
Omdat ik weet hoe ontregelend en kwetsend een klein gebaar of een steelse blik van een collega kan
zijn tijdens het repetitieproces en de voorstellingen, en dat je dan toch dóór moet, sluit ik mij graag
aan bij dit goede initiatief.
LinkedIn: www.linkedin.com/in/marjoleindewaart/
E-mailadres: vpo.mdewaart@gmail.com
Telefoonnummer: 06 28402529

**

Naam: Peter van Eick
Regio: Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht
Ik ben Peter van Eick en ik ben sinds 2022 gecertificeerd Vertrouwenspersoon. Ik vind het belangrijk
dat iedereen in onze culturele sector een gelukkige en veilige werkplek heeft. Die omgeving moeten
we samen creëren, vanaf auditie tot en met de laatste voorstelling. Er gaat gelukkig heel veel goed.
Maar soms zijn er vervelende gebeurtenissen, die onder de oppervlakte blijven. Als
vertrouwenspersoon bied ik iedereen die iets wil melden een luisterend oor. Soms met een
vervolgstap. En soms is dat niet nodig.
Ik heb als HR-manager, directeur theater en projectmanager veel kennis en ervaring in de
podiumkunsten. Ik hoop met deze functie een bijdrage te leveren aan het bewuster maken van
iedereen in de sector over hoe je het beste met elkaar om kan gaan. Maar het belangrijkste is dat jij
je gehoord voelt.
Website: www.vaneickhr.nl
LinkedIn: www.linkedin.com/in/peter-van-eick-704b097/
E-mailadres: peter@vaneickhr.nl
Telefoonnummer: 06 57579394
**

Naam: Margriet Stok
Regio: Landelijk, met nadruk op Overijssel, Gelderland, Utrecht, Flevoland en regio Noord.
Mijn naam is Margriet Stok (1967) en ben gecertificeerd vertrouwenspersoon Ongewenste
Omgangsvormen en Integriteit. Ik ben werkzaam bij het Nederlands Kamerkoor en ben daar tevens
werkzaam als vertrouwenspersoon. Omdat ik al 35 jaar werk in de Podiumkunsten/ koorsector, ligt
mijn aandacht en expertise met name op dit gebied. Ik ben lid van de Landelijke Vereniging voor
Vertrouwenspersonen(LVV).
LinkedIn: www.linkedin.com/in/margriet-stok-36a31561
E-mailadres: margrietstok@gmail.com
Telefoonnummer: 06 2243 8455
**

Naam: Roel van der Heijde
Regio: Nederland
Mijn naam is Roel van der Heijde. Sinds 2013 werk ik als extern vertrouwenspersoon ongewenst
gedrag en/of integriteit voor verschillende zorgorganisaties en non-profit organisaties. Mensen
ondersteunen wanneer ze te maken krijgen met ongewenst gedrag, pesten of integriteitsincidenten
ervaar ik iedere keer weer als bijzonder. Die ondersteuning die ik als vertrouwenspersoon kan bieden
varieert van het bieden van een veilige eerste opvang voor de melder tot het ondersteunen bij het
indienen van een officiële klacht. De focus ligt altijd op het zo snel mogelijk een einde maken aan het
ongewenste gedrag en het herstellen van een veilige werkomgeving.
Voor Centrum Vertrouwenspersonen Plus verzorg ik een geaccrediteerde tweedaagse nascholing
over hoe je discriminatie bespreekbaar maakt binnen een organisatie. Ik ben woonachtig in een
buitenwijk van Rotterdam. Mijn man woont in het centrum van Amsterdam. De spreekwoordelijke
Amsterdam Rotterdam tegenstelling hebben we in harmonie opgelost; we hebben het beste van
twee werelden.
Website: www.roelrotterdam.nl
LinkedIn: www.linkedin.com/in/roelrotterdam
E-mailadres: roel@roelrotterdam.nl
Telefoonnummer: 06-14191972
**

Naam: Monique Masius
Regio: Heel Nederland (online), Zuid-Nederland en Rotterdam (persoonlijke afspraak)
Ik heb bijna 10 jaar in het Nederlandse theaterlandschap rondgelopen. Ik heb er mijn man leren
kennen en besloot toen wat meer ervaring op te doen in andere sectoren, waaronder het onderwijs.
Ik denk dat beide: de kennis van, en de afstand tot de theaterwereld, belangrijk is om goed te
functioneren als vertrouwenspersoon voor deze sector. Ik heb een aantal jaren ervaring als
contactpersoon voor vertrouwenszaken voor studenten van mbo opleidingen en binnen de
podiumkunsten ben ik nu coach en geef onder andere weerbaarheidstrainingen (in Nederland en
Turkije). Ik vind het belangrijk dat onder alle omstandigheden respect, veiligheid en gelijkwaardigheid
op de werkplek gegarandeerd moet zijn en wil graag meehelpen om deze situatie ook voor de
podiumkunsten te bereiken.
Website: www.interactingcoaching.com
LinkedIn: www.linkedin.com/in/monique-masius-52b08713
E-mailadres: interacting.services@gmail.com
Telefoonnummer: 06 30637300
**

Naam: Johan Melse
Regio: Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant
Het werken als vertrouwenspersoon, intern en extern, blijft me raken. Telkens ben ik weer
verwonderd en verblijd als het ‘lukt’, een gesprek dat oplucht, opklaart, verheldert, weer zin geeft,
mensen bij elkaar brengt. Het bieden van een vrije ruimte, een veilige plek waar alles mag zijn en
gezegd worden, emoties, spanningen, systeemstress. En vervolgens helpen goed af te wegen wat
goed is om te doen, als melder - en in de organisatie.
Met podiumkunsten heb ik als amateur te maken gehad in diverse cursussen, Buitenkunst en
Charme, ik zing in een koor en bezoek theater en dans. En uiteindelijk gaat het steeds over relaties,
emoties en machtsverschillen, waar dan ook...
Website: www.johanmelse.nl
LinkedIn: www.linkedin.com/in/johanmelse/
E-mailadres: info@johanmelse.nl
Telefoonnummer: 06-46257247
**

Naam: Niranyana Jayamary
Regio: heel Nederland, woonachtig in Driebergen
Je wilt eigenlijk niets liever dan met veel plezier en enthousiasme doen wat je het liefste doet.
Dansen, zingen, spelen, voor of achter het podium etc. Het kan zijn dat kan een opmerking, een
grapje of iets anders een onprettig gevoel geeft. Twijfelen aan je gedachten, piekeren en een gevoel
van stress kunnen dan het plezier in het werk in de weg staan.
Het helpt om je verhaal in vertrouwen te doen bij iemand van buiten. Ik luister naar je zonder
oordeel, zodat jij je vrij voelt om je gevoelens, dilemma’s en gedachten te delen. Samen kijken we
wat jou verder helpt. Ook als je alleen wilt sparren ben je welkom.
Website: www.niranyana.nl
LinkedIn: www.linkedin.com/in/niranyana/
E-mailadres: info@niranyana.nl
Telefoonnummer: 06 -249 420 69
**

Naam: Bas Scholten
Regio: Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht
Ik ben Bas Scholten, 31 jaar en sinds ongeveer twee jaar vertrouwenspersoon. Dit heb ik onder
andere gedaan binnen het onderwijs en de sportsector. Twee sectoren die veel overeenkomsten
hebben met de podiumkunsten. Hiervoor heb ik Cultuurmanagement en Communicatiewetenschap
gestudeerd en binnen verschillende culturele instellingen gewerkt. Ik ben bekend met de sector en
zet me hier dan ook graag voor in.
LinkedIn: www.linkedin.com/in/basscholten/
E-mailadres: scholten.bas@gmail.com
Telefoonnummer: 06-46518870
**

Naam: Alice Faber
Regio: Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Noord en Zuid Holland
Ik ben Alice Faber, 58 jaar, zelfstandig ondernemer, werkzaam in de culturele sector en woonachtig
in Groningen. Ik heb o.a. veel ervaring met het trainen van professionals in het werken met de
Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld en dat blijkt een goede basis voor het werk als
vertrouwenspersoon. Oordeelloos luisteren, onpartijdig functioneren en werken volgens de juiste
protocollen zijn belangrijke vaardigheden. In 2020 volgde ik de opleiding voor vertrouwenspersoon
bij het LIVP en sindsdien ben ik aangesteld als vertrouwenspersoon bij de Noorderlingen (opleiding
en Theaterhuis voor jongeren).
We leven in een samenleving waarin er steeds meer aandacht is voor zaken die vroeger onder het
vloerkleed geveegd werden. De kunstensector en opleidingsinstituten zijn daarin helaas geen
uitzondering: ook hier vond (en vindt nog steeds) grensoverschrijdend gedrag plaats. Gelukkig zijn we
inmiddels wakker geworden (denk aan de ‘me too’ beweging) en worden er steeds meer
vertrouwenspersonen aangesteld.
Momenteel werk ik als vertrouwenspersoon bij omdat graag mijn steentje bijdragen aan een veilige
plek voor jongeren om te leren en voor medewerkers om te werken. Ik heb ruimte in mijn agenda
om me als externe vertrouwenspersoon voor andere organisaties in de podiumkunstensector in te
zetten. Bel gerust voor een eerste kennismaking.
LinkedIn: www.linkedin.com/in/alicefaber
E-mailadres: heteerstebedrijf@ziggo.nl
Telefoonnummer: 06-54307458
**

Naam: Theo Rombout
Regio: Nederland, woonachtig in Amsterdam
Aandacht voor het verbeteren van relaties en omstandigheden. Betrokken en integer. Empathisch.
Luisterend. Tijd en ruimte voor de andere kant van het verhaal. Altijd de diepte opzoekend. Creatief
in het proces. Ondersteunend, meedenkend en coachend.
Als gecertificeerd vertrouwenspersoon ben ik aangesloten bij de Landelijke Vereniging van
Vertrouwenspersonen (LVV). En met BuroNix werk ik samen aan casussen vertrouwenszaken. Breed
georiënteerde liefhebber van podium- en beeldende kunsten. In mijn vrije tijd bemiddel ik bij
burenruzies in Amsterdam.
Website: www.voorverbetering.nl (momenteel in reconstructie)
LinkedIn: www.linkedin.com/in/thrombout/
E-mailadres: info@voorverbetering.nl
Telefoonnummer: 06 45 1199 42
**

Naam: Saffira Becker
Regio: Zuid- Holland, Brabant, Zeeland, Utrecht, Amsterdam
Ik ben werkzaam als LVV gecertificeerd extern vertrouwenspersoon. Ik heb een gevarieerd
klantenbestand (overheidsinstelling, MKB, gezondheidszorg en het onderwijs) en ik heb hierdoor een
ruime werkervaring. Ik heb affiniteit met/kennis van de podiumkunsten door modellen- en
filmervaring, ik dans en heb zelf mandoline gespeeld in een orkest. Daarnaast ga ik in mijn vrije tijd
graag naar voorstellingen (cabaret, musical, theater, muziek). Ik bied medewerkers de mogelijkheid
om op een veilige manier met mij te sparren of mij advies te vragen over (vermoedens van)
integriteitsschendingen, mistanden of ongewenste omgangsvormen.
Website: www.uwexternvertrouwenspersoon.nl
LinkedIn-profiel: www.linkedin.com/in/saffira-becker-uwexternvertrouwenspersoon
E-mailadres: saffira@uwexternvertrouwenspersoon.nl
Telefoonnummer: 06- 82655099
**

Naam: PeteR Clark
Ik heb ruime ervaring als externe vertrouwenspersoon in diverse organisaties, waaronder de media
en productie van tv-programma’s. De problematiek is vergelijkbaar met die van de podiumkunsten.
Van belang is dat er een veilige werkplek is voor degenen die betrokken zijn bij de podiumkunsten.
Ervaar je ongewenste omgangsvormen dan biedt ik opvang, een luisterend oor en help de melder
een keuze te maken in het omgaan met de ongewenste situatie.
Website: www.pasme.info
LinkedIn: www.linkedin.com/in/peter-clark-7089136a
E-Mailadres: info@pasme.info
Telefoonnummer: 06-22415205
**

Naam: Vera Aarts
Regio: Nederland (online), Zuid-Nederland (afspraken op locatie)
Medio 2021 ben ik opgeleid, gecertificeerd en ingeschreven als LVV erkend vertrouwenspersoon
voor ongewenste omgangsvormen en integriteit (OO&I). Als vertrouwenspersoon breng ik meer dan
30 jaar kennis en ervaring mee vanuit het bedrijfsleven. Resultaatgericht op basis van vakmanschap,
proactief, enthousiast, behulpzaam met een luisterend oor zonder vooroordeel, dat is mijn manier
van werken. Rechtvaardigheid en respectvol met elkaar omgaan staat bij mij hoog in het vaandel en
daarom werk ik graag als vertrouwenspersoon OO&I.
Vanuit mijn eigen bedrijf “Persoonlijke Chemie” bied ik mijn diensten als externe
vertrouwenspersoon aan. Inmiddels werk ik voor een aantal opdrachtgevers (Emergenz, Service
Organisatie NederlandSport, voor Badminton Nederland).
Sociale veiligheid bij podiumkunsten is voor mij heel belangrijk omdat ik in mijn vrije tijd naast
sporten (zwemmen en wielrennen) ook graag geniet van podiumkunsten, theater en muziek. Een
kijkje achter de schermen kreeg ik via mijn oudste zoon die de Amsterdamse Hogeschool voor de
Kunsten (nu de Academie voor Theater en Dans) succesvol heeft afgerond. Het is voor mij belangrijk
dat als ik van een voorstelling geniet, de mensen op het podium en achter de schermen werken in
een sociaal veilige omgeving.
Website: www.persoonlijkechemie.nl
LinkedIn: www.linkedin.com/in/veraaarts/
E-mailadres: aarts@persoonlijkechemie.nl
Telefoonnummer: 06 2487729
**

Naam: Hans van de Ven
Regio: Nederland, woonachtig in Noord-Brabant
Ik ben inzetbaar als geregistreerd en gecertificeerd Externe Vertrouwenspersoon Ongewenste
Omgangsvormen en Integriteit. Ook ben ik inzetbaar als coach bij bijvoorbeeld vragen over
(dreigend) verzuim, loopbaanvragen, ‘hoe houd ik alle ballen in de lucht?’
Een rode draad in mijn leven is het bieden van ondersteuning aan mensen die op dat moment door
de situatie problemen ervaren, zowel privé als via mijn werk. Ik heb gewerkt in de acute psychiatrie,
op een spoedeisende hulpafdeling, 21 jaar als vertrouwenspersoon en als coach. Ook heb ik voor
Slachtofferhulp Nederland gewerkt.
Mijn overtuiging is dat de veerkracht van mensen enorm is, maar dat er soms iemand moet zijn die
helpt om door die fase heen te komen. Dit doe ik door oprecht en oordeelloos luisteren, benoemen
wat de mogelijkheden en eventuele gevolgen zijn en observeren hoe de stressreactie verloopt. Zo
nodig verwijs ik door. Naast opvang van een melder, geef ik gevraagd en ongevraagd advies aan de
eindverantwoordelijke van een organisatie inzake ongewenste omgangsvormen en PSA. Voorlichting
geven over ongewenste omgangsvormen hoort ook bij mijn verantwoordelijkheden.
Een andere rode draad is muziek. Op jonge leeftijd deed ik al podiumervaring op, ik werd actief in de
hafa-wereld (concerten en solistenwedstrijden) en later in de koorwereld. Ik heb o.a. bij het
Brabantkoor gezongen en ben nog actief als lid van diverse kamerkoren in binnen- en buitenland,
vaak in combinatie met professionele ensembles.
Website: www.pleasetalk.nl
LinkedIn: www.linkedin.com/in/hans-van-de-ven-gecertificeerd-vertrouwenspersoon-lvv-63567914/
E-mailadres: hans@pleasetalk.nl
Telefoonnummer: 06 34211920
**

Naam: Evelien Heuvel
Regio: midden-Nederland
Ik ben gecertificeerd Vertrouwenspersoon (LVV) en Bedrijfsmaatschappelijk werker. Wanneer je in
een ongewenste situatie komt doordat je te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen of
ondeugdzaamheden is het soms moeilijk om de juiste plek te vinden waar je terecht kunt. Bij mij is er
ruimte voor jouw perspectief, zonder oordeel en zonder consequenties. We onderzoeken samen wat
je met de ongewenste situatie wilt en hoe je dit kunt gaan aanpakken. Jij houdt zelf de regie en
neemt alleen de stappen waar jij achter staat.
In het verleden heb ik als freelancer in de film gewerkt waardoor de gedrevenheid maar ook de druk
waarmee het vak van de kunsten kan worden uitgeoefend mij niet vreemd is. In mijn vrije tijd breng
ik veel tijd door in concertzalen en theaterzalen. Ik heb een grote liefde voor muziek, cabaret, dans
en theater. Als Vertrouwenspersoon draag ik graag bij aan (het verbeteren van) de veiligheid van de
kunstenaars en makers op het podium en achter de schermen.
LinkedIn-profiel: www.linkedin.com/in/evelien-heuvel-669946121/
E-mailadres: evelien@halfvol.info
Telefoonnummer: 06 1713 5703
**

Theo de Bruyn
Regio: Zuid-Nederland, Rotterdam, Utrecht
Door mijn werkervaring als HR-adviseur en als extern vertrouwenspersoon heb ik gezien wat sociale
onveiligheid voor consequenties kan hebben en hoe belangrijk het voor medewerkers, lees
podiumkunstenaars, is dat daar waar iemand te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag
daarover vertrouwelijk met iemand gesproken kan worden. Een veilig werkklimaat voor de
podiumkunsten zorgt er mede voor dat publiek naar mooie voorstellingen kan gaan en daar geef ik
graag mijn bijdrage aan als extern vertrouwenspersoon. Ik werk 15 jaar als extern
vertrouwenspersoon.
Werken als podiumkunstenaar betekent samenwerken met velerlei mensen zowel op horizontaal
niveau met collega’s maar ook in een zogenaamde gezags-of afhankelijkheidsrelatie met regisseurs,
dirigenten en opdrachtgevers. Een dergelijke afhankelijkheidsrelatie verhoogt het risico op
slachtoffer te worden van ongewenst gedrag in de vorm van discriminatie, pesten, agressie en
intimidatie al dan niet van seksuele aard. Veel podiumkunstenaars werken ook fysiek samen
waarvoor sociale veiligheid een belangrijke voorwaarde is. Voor de vele freelancers en ZZP’ers is er
veelal een financiële afhankelijkheidsrelatie.
LinkedIn: www.linkedin.com/in/theo-de-bruyn-77210a7
E-mailadres: theodebruyn@xs4all.nl
Telefoonnummer: 06 20309291
**
Deze lijst is door de Stichting Sociale Veiligheid Podiumkunsten met grote zorgvuldigheid
samengesteld. We aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor het handelen van de genoemde
vertrouwenspersonen.
Mocht je zelf als extern vertrouwenspersoon werkzaam zijn en toegevoegd willen worden aan deze
lijst? Neem dan contact op via info@socialeveiligheidpodiumkunsten.nl

