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Hallo,  

Ik ben Esther Bouman en mijn bedrijf heet Fouxia. Regie in eigen leven hebben staat centraal in 

mijn werk. Daarvoor is het belangrijk om in vertrouwen dingen te kunnen vertellen die voor jou 

belangrijk zijn. Omdat dit soms best lastig kan zijn ben ik graag je vertrouwenspersoon bij WOPiT. 

  

Als vertrouwenspersoon ben ik bereikbaar:  

per telefoon 06-28149808 

per mail info@fouxia.nl 

 

Ik ben niet in dienst van WOPiT.  Als vertrouwenspersoon van deze stichting kom ik op voor de 

belangen van members en coachende members. Ook jouw belangen! 

Ik ga zorgvuldig om met jouw gegevens. 

Jouw belang voorop 

Ik ben jouw vertrouwenspersoon. Ik ondersteun je graag, dat kost jou niets. 

Bel of mail mij als je: 

• een vraag hebt die je aan anderen misschien niet durft te stellen;  

• ontevreden bent over de ondersteuning die je krijgt; 

• iets in vertrouwen wilt vertellen en dit niet aan andere members of 

mensen uit je omgeving durft te vertellen; 

• denkt dat ik iets voor je kan doen. 

 

Wat kan ik voor jou doen? 

• Ik luister naar je; 

• Ik geef antwoord op jouw vragen; 

• Ik leg uit hoe de ondersteuning die je krijgt werkt; 

• Ik ga samen met jou een oplossing zoeken voor jouw problemen in de 

ondersteuning die je krijgt; 
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• Ik kan met je meegaan naar gesprekken die hierover gaan; 

• Ik vertel je over jouw rechten; 

• Ik kan je helpen bij het schrijven van een klachtenbrief als dat nodig mocht zijn. 

Onder ons 

Als we samen hebben besproken dat ik iets ga doen dan bespreek ik altijd eerst met jou hoe we 

dat gaan doen. Ik doe niets zonder dat jij dit weet. De rest blijft onder ons. Als je mij iets vertelt dat 

gevaarlijk is voor jou of de mensen om jou heen, dan ben ik verplicht daar iets mee te doen en zal 

ik jou dat ook vertellen. 

 

 


