
 

 

De vertrouwenspersonen 
 

Interne vertrouwenspersonen 
 

 

Harry Schaarman, harryschaarman@hotmail.com  
 

In het dagelijks leven ben ik werkzaam, als 
vertrouwenspersoon bij een grote jeugdzorginstelling en 
onderwijskoepel. Mochten er zaken zijn, die je niet prettig 

vindt of waarover je vragen hebt, dan luister ik graag en 
probeer samen met jou, naar een oplossing te zoeken. 

Veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit, zijn de woorden 
die ik in de gesprekken met jou, hoog heb staan. Mijn taak 
binnen het hospice, is de verzorging van de gasten, en lid 

van de Ethische Commissie. 

 
 

Lia de Vries c.devries12@chello.nl 

Vanuit mijn bedrijf ‘Liaison Communicatie & Taal’ help ik 
mensen zó met elkaar te praten & omgaan, dat ze begrijpen 
wat de ander echt bedoelt. Daarmee voorkom je veel fricties 

en schep je een klimaat van samenwerking. In Hospice de 
Liefde draai ik mee in de keukenploeg en ben ik lid van de 

Ethische Commissie.  
Als onafhankelijk vertrouwenspersoon vind ik veiligheid en 
het bieden van een luisterend oor belangrijk. Je kunt met 

mij sparren wanneer je je onprettig of onjuist behandeld 
voelt.  Of, als je ongewild getuige bent (geweest) van zaken 

die ‘niet door de beugel’ kunnen.  
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Externe vertrouwenspersonen 

 
Nel Klop nelklop@enver.nl  
Met veel plezier vervul ik al geruime tijd diverse functies 
waarin het begeleiden en/of coachen van mensen centraal 

staat. Naast mijn werk -zowel in loondienst als vanuit mijn 
eigen praktijk- als coach, supervisor en teamcoach ben ik 

werkzaam als vertrouwenspersoon in een grote organisatie 
voor jeugdhulp. In gesprekken vind ik het belangrijk dat de 
ander zich gezien, gehoord en begrepen voelt. Het geeft mij 

veel voldoening als, vanuit dat contact, oplossingen of 
nieuwe inzichten worden gevonden. Van harte wil ik mijn 

bijdrage leveren aan liefdevolle, fijne werksfeer in Hospice 
de Liefde. 

 
Daan Limburg info@daanlimburg.nl  
Mijn passie is om mensen binnen organisaties tot hun recht 

te laten komen. Mijn bureau is gespecialiseerd in de 
begeleiding van vragen op het gebied van persoonlijke 

groei, samenwerking, loopbaan en integriteit. Op het 
gebied van integriteit ben ik bij ca. 20 organisaties actief 
als extern vertrouwenspersoon. In deze rol geeft het mij 

voldoening om zowel bij te dragen aan de oplossing van 
concrete kwesties, als om (preventief) mee te denken over 

het bevorderen van een gezonde samenwerkingscultuur. 
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