
Een vertrouwenscontactpersoon hoop je nooit nodig te hebben in je leven want ongewenst 

gedrag, daar zit niemand op te wachten. Maar mocht je in een vervelende situatie zitten die 

te maken heeft met pestgedrag, discriminatie of een anders ongewenst gedrag dan kun je te 

allen tijde contact op nemen met Sylvia of Fiona. 

Ze kunnen met je kijken op welke manier je de situatie kunt oplossen. Ze zorgen voor de 

eerste opvang, zeggen bij wie je moet zijn, welke stappen je kunt nemen en stimuleren en 

adviseren bestuursleden, trainers en ouders die actief zijn binnen Flevo hoe dit 

grensoverschrijdend gedrag te stoppen. 

 

Onze vertrouwenscontactpersonen zijn: Sylvia de Wit en Fiona Loots-Goedhart 

 

Sylvia de Wit 

 

Ik ben Sylvia de Wit, 59 jaar en woon in Hoorn. Ongeveer 6 jaar ben ik lid van Flevo en op 

zondag ben ik vaak van de partij als wij een mooie tocht gaan maken en tussendoor ben ik 

altijd in voor een tocht. Woensdag en vrijdagavond met de trainingen zul je mij zelden 

tegenkomen puur omdat ik het overdag mooier vind. 

 

Ik ben zeer goed bereikbaar ook tijdens werk want als reisagent moet ik ook altijd bereikbaar 

zijn voor vakantiegangers ‘in nood’. Dus voel je nooit bezwaard mij te bellen of te appen of 

mailen ook als ik even niet opneem bel ik je altijd terug. Mijn werk telefoonnummer en mijn 

werkmailadres zijn zowel privé als werk. Loopt jouw werk dan niet door je privéleven heen 

wordt mij vaak gevraagd en dat antwoord is “JA” dit vind ik niet erg. Had ik dat wel erg 

gevonden dan had ik ander werk moeten zoeken. 

 

 

 

 

 



Fiona Loots 

 

Ik ben Fiona Loots-Goedhart. De meeste kennen mij als dochter van Ruud en Yvonne van 

der 

Meer. Ik ben 36 jaar, getrouwd en woonachtig in Hoogkarspel en al vanaf mijn 9e lid bij 

Flevo. Als jeugdlid was ik al actief lid. Ben een aantal jaar begeleider van het G-team 

geweest maar nu vaar ik vaak alleen of met Ruud. 

Ik werk als servicemedewerker/zorgondersteuner in het Dijklander ziekenhuis in Purmerend. 

Als vertrouwenscontactpersoon hoop ik mijn zorghart te kunnen gebruiken en als er een 

probleem is, je op de juiste weg te begeleiden naar de juiste persoon. 


