
De vertrouwenspersoon 
is er voor jou

Ik ben de pvp voor jouw groep.
Ik kom ook op de groep.

Soms kan ik de telefoon niet 
opnemen. Dan hoor je mijn 
voicemail. Spreek gerust je 
naam en de naam van je 
groep in, dan bel ik je terug.

Je kunt ook een mailtje 
sturen: 

Heb je vragen of klachten?
Ga naar je pvp!

m.boomaerts@pvp.nl 

Marjon Boomaerts 

Je kunt mij 

bellen, whats-appen 

of smsén 

op 06-17433198 
06-17433198 

Groet 

Marjon Boomaerts 



Je bent hier op de groep. Veel mensen zorgen voor je.
Iedereen doet zijn best voor je.

Maar soms ben je het niet eens met de groepsleiding. 
Of met andere mensen die voor je zorgen. 
Of je vindt dat ze rot tegen je doen.

Misschien luistert de groepsleiding niet goed naar je. Of houdt de groeps-
leiding zich niet aan de afspraken. Daar kun je met de groepsleiding over 
praten. Dat helpt meestal wel.

Maar misschien vind je dat eng om alleen te doen.
Of je hebt al met ze gepraat, maar begrijpen ze niet goed wat je bedoelt.

De pvp kan je dan helpen. 

Wat is een pvp?

De vertrouwenspersoon, ook wel pvp genoemd, is iemand met wie je kunt 
praten als je boos bent op de groepsleiding of de dokter.

De vertrouwenspersoon is er speciaal voor jou
De pvp luistert naar je. En neemt je serieus.
De pvp kan je helpen. 
De pvp kan je vragen beantwoorden en tips geven.
De pvp kijkt met jou wat je het beste kunt doen.
Bijvoorbeeld samen met de groepsleiding praten.
Of samen een brief schrijven.
Misschien wil je alleen wat aan de pvp vertellen en verder niets. 
Dat is ook goed.

•  De pvp werkt  

niet voor de  

groepsleiding  

of de dokter,  

maar voor jou!

Belangrijk!

•  De pvp staat  

aan jouw kant en 

vertelt niets over 

jou aan anderen. 

•  De pvp vertelt  

alleen iets door  

als jij dat wilt.


