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Heb je hulp nodig? 
Bel de Werkwacht!
(053) 48 29 222

Coördinatoren Werkwacht 
Spoordijkstraat 132
7521 CB Enschede

Deze folder is een uitgave van 
SW gemeente Enschede.



Meld het bij de Werkwacht
Kun je er met je leidinggevende niet 
over praten, of durf je dat niet? Bel 
dan de Werkwacht om een afspraak 
te maken op telefoonnummer 
053 48 29 222 of meld het bij de 
receptie van de DCW. Mailen kan 
ook naar werkwacht@enschede.nl.

Je krijgt dan één van de contact-
personen van de Werkwacht aan 
de telefoon. Zij doen de eerste 
opvang. Spreek een bericht in als 
er niet direct wordt opgenomen. 
Noem dan duidelijk je naam en 
telefoonnummer en je wordt snel 
teruggebeld.

De Werkwacht vangt je op
Je kunt dan zo snel mogelijk 
terecht voor een gesprek met 
de Werkwacht. Zo kun je eerst 
tot rust komen als er iets heel 
ergs is gebeurd. Daarna overlegt 
de contactpersoon van de 
Werkwacht met jou of het nodig 
is om een vertrouwenspersoon 
in te schakelen. Heb je geen 
vertrouwenspersoon nodig?  
Dan helpt de contactpersoon van 
de Werkwacht je verder zodat je 
met een goed gevoel weer aan het 
werk kunt.

Heb je een vertrouwens- 
persoon nodig?
Kan de Werkwacht jouw probleem 
niet helpen oplossen? Dan kan er  
een afspraak worden gemaakt met 
één van onze vertrouwenspersonen. 
We hebben een mannelijke en  
vrouwelijke vertrouwenspersoon.  
Je kunt ook bij de vertrouwens-
persoon terecht als jij degene bent 
over wie een klacht is ingediend. 

Wat doet de vertrouwens-
persoon voor je?
De vertrouwenspersonen zijn 
deskundigen die je kunnen helpen 
om een oplossing te zoeken. Ze 
zijn onafhankelijk. Ze hebben 
zwijgplicht en mogen alleen met 
jouw toestemming gegevens met 
anderen bespreken. Ze kunnen 
bijvoorbeeld een gesprek regelen 
met de persoon met wie je een 
probleem hebt. Ook helpen ze je op 
weg hoe je met bepaalde situaties 
kunt omgaan.

Wil je als leidinggevende advies 
over hoe je iemand kunt opvangen 
en begeleiden dan kun je via de 
Werkwacht een afspraak maken 
met een vertrouwenspersoon. 

We hopen dat je nooit in aanraking 
komt met dit soort problemen. Je 
weet nu wat je moet doen als het 
toch gebeurt.

Zie je ongewenst gedrag 
of heb je er last van?
Gaat het om gedrag als pesten, schelden of 
vloeken, agressie en geweld, vernieling, diefstal, 
drugsgebruik of dealen, handtastelijkheden, online 
pesten, intimidatie, bedreiging, discriminatie 
of aanranding? Bespreek het eerst met je 
leidinggevende.


