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Inleiding: 
De vertrouwenspersoon is in het leven geroepen voor situaties waarin een NOAB-lid wordt 
geconfronteerd met ethische dilemma’s waarbij de behoefte wordt gevoeld tot overleg met een 
onafhankelijke deskundige. Met name in situaties waarbij het NOAB-lid de medewerkers van de 
eigen organisatie of de brancheorganisatie NOAB niet kan raadplegen, kan het vertrouwelijk 
overleg met een ervaren onafhankelijke deskundige een passende uitkomst bieden. De 
voorziening is nadrukkelijk niet in het leven geroepen voor overleg omtrent puur vaktechnische of 
juridische vragen. 

Werkwijze van het vertrouwelijk overleg 

Het vertrouwelijk overleg heeft een vrijblijvend karakter wat met name tot uitdrukking komt in de 

discretionaire bevoegdheid van de voor het collegiaal overleg beschikbare vertrouwenspersoon. 

Dit betekent dat de benaderde vertrouwenspersoon naar eigen inzicht beslist of en op welke wijze 

het overleg gevoerd zal worden. De vertrouwenspersoon draagt géén verantwoordelijkheid voor 

de gegeven adviezen en treedt niet op als gemachtigde voor betrokkene in procedures. Voorts 

spreekt het voor zich dat de vertrouwenspersoon al hetgeen hem/haar in de uitoefening van deze 

vertrouwenspositie ter kennis komt, geheimhoudt. Ieder NOAB-lid blijft zelf verantwoordelijk voor 

de keuze die hij of zij maakt in de afhandeling van het dilemma. 

Hoe kunt u gebruik maken van het vertrouwelijk overleg? 

Indien een NOAB-lid gebruik wenst te maken van het vertrouwelijk overleg kan deze rechtstreeks 

contact opnemen met de beschikbare vertrouwenspersoon. Aan het vertrouwelijk overleg zijn een 

kosten verbonden.  

 

Artikel 1 
Er is een functie van vertrouwenspersoon voor de leden van NOAB. 

Artikel 2 
De vertrouwenspersoon wordt door het bestuur benoemd voor een periode van één jaar. 

Herbenoeming is terstond mogelijk. De vertrouwenspersoon heeft kennis van de dagelijkse 

praktijk waarmee NOAB-leden te maken hebben en is deskundig op het gebied van ethiek en 

integriteit. 

Artikel 3 
De vertrouwenspersoon is bij de vervulling van zijn taak niet ondergeschikt aan het bestuur of 

enige commissie c.q. enig college binnen NOAB. 

Artikel 4 
De functie van vertrouwenspersoon is onverenigbaar met andere functies binnen NOAB. 

De vertrouwenspersoon kan door het bestuur tussentijds uit zijn functie worden ontheven indien 

hij door handelen of nalaten nadeel toebrengt aan het in hem te stellen vertrouwen. 
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Artikel 5 
Het bestuur benoemt een plaatsvervanger van de vertrouwenspersoon zodra mag worden 

verwacht dat hij voor langere duur zijn functie niet kan vervullen. 

Artikel 6 
De werkzaamheden en de reiskosten van de vertrouwenspersoon worden vergoed en komen ten 

laste van de vereniging NOAB. Het bestuur van NOAB stelt de hoogte van de vergoeding vast. 

Artikel 7 
Het NOAB-lid kan zich tot de vertrouwenspersoon wenden bij een ethisch dilemma om een 

leidraad te verkrijgen voor de aanpak zonder de vertrouwelijkheid aan te tasten zoals vermeld in 

de Gedrags- en Beroepsregels NOAB. 

Artikel 8 
De vertrouwenspersoon mengt zich niet in bezwaar-, beroeps- of juridische procedures.  

Artikel 9 
Door verwijzing, of advisering tracht de vertrouwenspersoon een oplossing voor het dilemma van 

het NOAB-lid te bewerkstelligen, dan wel om het NOAB-lid een leidraad te geven voor de aanpak 

van het dilemma zonder de vertrouwelijkheid aan te tasten. 

Artikel 10 
De vertrouwenspersoon is rechtstreeks bereikbaar zonder dat het secretariaat NOAB of een ander 

orgaan hier inzage in heeft. 

Artikel 11 
De vertrouwenspersoon legt geen gegevens vast die kunnen leiden tot diegene die een beroep op 

hem doet en/of diegenen waarop het toevertrouwde dilemma betrekking heeft. 

Artikel 12 
De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem bij de uitoefening van 

zijn taak bekend is geworden. Deze geheimhouding strekt zich uit tot alle voor de 

vertrouwenspersoon werkzame personen. 

Artikel 13 
De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks aan het bestuur een kort schriftelijk verslag uit van zijn 

werkzaamheden met in acht neming van zijn geheimhoudingsplicht zoals verwoord in artikel 11, 

waarin hij uitsluitend noemt het aantal keren dat een beroep op hem is gedaan en de aard van de 

dilemma’s. 


