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Vertrouwelijk?!
Stel  dat je in je functie van vertrouwenspersoon binnen 
een halfjaar wordt geconsulteerd door vier medewerkers 
die onafhankelijk van elkaar melding maken van grof 
en kleinerend gedrag van een en dezelfde persoon. 
Ze beschrijven hoe ze telkens worden gekleineerd, 
belachelijk gemaakt, genegeerd en uitgescholden. Stel 
nu dat geen van de klagers wil dat bekend wordt dat zij 
problemen hebben met deze persoon. Maar ze willen 
wél dat er iets gebeurt. Wat kun je in zo’n geval als 
vertrouwenspersoon doen? 
Een vertrouwenspersoon die met deze situatie werd 
geconfronteerd bleek inventief. Zij vond de weg naar de 
leidinggevende van de man over wie zij al die klachten 
had aangehoord. Aan hem legde ze de ervaringen van 
‘haar’ klagers voor. De reactie die ze in eerste instantie 
kreeg was positief. De leidinggevende begreep namelijk 
heel goed dat de klagers anoniem wilden blijven en 
beloofde dat hij een goed gesprek zou voeren met de 
man over de manier waarop hij zijn mensen aanstuurde. 
De rel die in tweede instantie ontstond, had te maken 
met de manier waarop dat gesprek was verlopen. De 
aangesproken man had op hoge toon de namen van 
de klagers geëist, de leidinggevende had daar niet van 
terug en eiste alsnog dat de vertrouwenspersoon die 
namen gaf. Wat deze vertrouwenspersoon weigerde. 
Vertrouwelijk is tenslotte vertrouwelijk! 
Deze vertrouwenspersoon heeft weliswaar stand-
gehouden maar heeft snel een andere baan gezocht (en 
gevonden). Binnen een organisatie waar het beleid tegen 
ongewenste omgangsvormen gedragen wordt door een 
management dat wél adequaat reageert op signalen van 
grensoverschrijdend gedrag. 

Willeke Bezemer
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Alles over agressie en intimidatie op het world wide web

De basis is er
Onlangs lanceerde het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid op zijn website het 
Arboportaal. Alle informatie over Arbobeleid is nu 
digitaal beschikbaar. Een van de hoofdthema’s is 
agressie en intimidatie. Bezemer & Kuiper heeft 
dit inhoudelijk voor het ministerie verzorgd.
Rex van der Sluys is beleidsmedewerker bij het 
ministerie, directie Arbeidsomstandigheden. 
Sinds 1994 heeft hij Agressie en geweld en 
seksuele intimidatie in zijn portefeuille. Later is 
daar pesten bij gekomen en binnenkort wordt 
discriminatie toegevoegd. Hij was vanaf het 
begin bij het project betrokken. 

Tekst Joyce Koster

Kunt u iets vertellen over de achtergronden van 
het Arboportaal?
‘De nieuwe Arbowet werd voorbereid omdat men 
vond dat er te veel arboregels waren. Er moest 
gedereguleerd worden. Daardoor dacht men vooral 
de sociale partners het werk te laten doen. De 
doelformuleringen zouden worden gedaan door de 
overheid, de middelformuleringen zouden werkgevers- 
en werknemersorganisaties voor hun rekening nemen. 
Er was al proefgedraaid met arboconvenanten waarin 
werkgevers en werknemers zelf veel hadden ingevuld. 
De bedoeling van de gedereguleerde arbeid was vooral 
ook dat de sociale partners rond de tafel gingen zitten 
en samen arbocatalogi zouden opstellen. Daarin moest 
precies staan hoe ze de zaken concreet invulling zouden 
geven. Tegen die achtergrond betekende het dat de 
overheid veel informatie moest kunnen verstrekken 
aan de partijen. Daarvoor zou een website een goede 
weg kunnen zijn. Samen met andere media-uitingen 
overigens, maar de website was wel een belangrijke. Zo 
is het Arboportaal ontstaan. Er is veel over nagedacht.’ 

Agressie en intimidatie is een van de 
hoofdthema’s. Waarom is dat?
‘De andere thema’s zijn gezondheidsmanagement, 
werkdruk, arbeidsveiligheid, arbeid en handicap, 
verzuimbeleid. De bedoeling van die themacentra is 
op een creatieve manier extra informatie te geven aan 

de gemotiveerde gebruiker van het Arboportaal. De 
doelgroepen zijn behalve werkgevers en werknemers 
ook de preventiemedewerkers. Vooral die laatste groep 
kijkt heel veel op het Arboportaal. 
Agressie en intimidatie is vooral als een van de 
hoofdthema’s gekozen omdat het onderwerp leeft in de 
samenleving. Het past kortom in de tijdgeest.’ 

Welk doel streeft het ministerie met dit thema 
na?
‘De doelstelling is hiervoor al aan de orde gekomen: 
informeren van de geïnteresseerde lezer. Wellicht 
kan het bovendien een hulp zijn bij het maken van 
arbocatalogi. Er is overigens al veel in de maak op het 
gebied van agressie en intimidatie.’

Welke rol hebt u gespeeld in de realisatie van 
het Arboportaal?
‘Projectleider Martin den Held heeft de boel getrokken. 
Ik was secretaris en samen hebben we met hulp van 
TNO en andere externen getracht een aantrekkelijke, 
actuele site te maken met nieuws dat elke dag 
wordt ge-update. Er is ook een redactie die artikelen 
produceert waarin op onderwerpen wordt ingezoomd. 
De site is met grote regelmaat geëvalueerd: is het niet 
te veel? Te weinig? De site is permanent in ontwikkeling. 
Medio september is een nieuwe projectleider 
aangetreden. Daarmee is een volgende fase ingegaan.’
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Waarom is aan Bezemer & Kuiper gevraagd 
het thema Agressie en intimidatie te 
verzorgen?
‘Bezemer & Kuiper heeft meegedaan aan een 
aanbesteding waarop vooral Nederlandse bedrijven 
hebben ingeschreven. We hadden van te voren criteria 
opgesteld en het viel op dat zij er wat originaliteit 
betreft bovenuit staken. Duidelijk was dat ze vooral 
veel praktische ervaring hadden en wars waren van 
getheoretiseer. Wat mij ook opviel was dat ze interviews 
zouden houden, erg leuk. Met hun opzet konden we 
wel wat. De subthema’s hadden we bijvoorbeeld nog 
niet in ons hoofd en zij stelden al kennisblokken voor. 
Bezemer & Kuiper is op de markt gekomen met een 
aanpak voor seksuele intimidatie en heeft dat verbreed 
tot ongewenst gedrag. Dat was in samenhang verwerkt 
in hun opzet en daarom kregen zij de eer.’ 

Op welk onderdeel of aspect van het thema 
Agressie en intimidatie zou u op dit moment de 
spotlight willen zetten gelet op de uitkomsten 
van de laatste evaluatie van de Arbowet inzake 
seksuele intimidatie, pesten en agressie en 
geweld (in 2004)?
‘Agressie en geweld hebben op dit moment heel veel 
aandacht, bijvoorbeeld in het kader van de campagne 
“Veilige Publieke Taak (VPT)”. Guusje ter Horst, minister 
van Binnenlandse Zaken doet erg goed haar best in 
deze campagne. VPT kent verschillende acties die, 
in samenhang, gericht zijn op werknemers met een 
publieke taak. Daar komt veel geweld voor. Denk 
bijvoorbeeld aan de volgende groepen van personeel: 
politie, scholen, ambulances, openbaar vervoer, sociale 
diensten. Guusje ter Horst hoopt dat haar noeste arbeid 
met VPT op dat gebied uitstraling krijgt naar de rest 

van de maatschappij. Ze staat een heel systematische 
aanpak voor. 
Aan seksuele intimidatie is al heel veel werk verricht. 
Preventie, aanpak, daar zijn diverse paaltjes geslagen, 
niet in de laatste plaats door Bezemer & Kuiper. Maar… 
pesten, dat is pas een taboe-onderwerp. Wat er ook 
wordt ondernomen, iedereen vindt het moeilijk toe te 
geven dat hij is gepest of wordt gepest. We krijgen het 
niet over onze lippen. Terwijl gepeste mensen het heel 
moeilijk hebben. Internationale onderzoeken wijzen uit 
dat het isolement waarin deze mensen zich bevinden, 
een groot probleem is. Seksuele intimidatie is uit dat 
verdomhoekje gekomen, dat is met pesten absoluut niet 
het geval. Al die begrippen vloeien heel gemakkelijk in 
elkaar over. Het is allemaal ongewenst gedrag. Bezemer 
& Kuiper is zich ervan bewust dat dingen als een grapje 
kunnen beginnen, vervolgens overgaan in een lichte 
vorm van intimidatie of agressie.  Zo kan het uitlopen 
op structureel pesten of echte agressie of op seksuele 
intimidatie op z’n ergst, aanranding. Die dingen hebben 
allemaal met elkaar te maken. Binnenkort wordt 
discriminatie als ongewenst gedrag aangemerkt in de 
wet. Het is heel goed dat de begrippen onderscheiden 
worden van elkaar, zodat je kunt herleiden wanneer 
het begon, het lichte pesten, wanneer het uit de hand 
is gelopen. Dat kan ook gebeuren omdat in de Arbowet 
omschrijvingen staan van al die begrippen rond 
ongewenst gedrag. Dat moet, anders heeft niemand een 
poot om op te staan, ook niet bij de rechter. Pesten heeft 
zoveel relatie met de andere onderwerpen… je moet het 
goed in de gaten houden.
Het is zaak dat het preventieve beleid goed op poten 
wordt gezet. Iedereen moet ervan doordrongen zijn en 
ervan op aan kunnen dat agressors worden aangepakt.’

Het kwam met bakken uit de hemel, op 12 september. De wegen waren dramatisch verstopt. Toch 
was bijna iedereen die dat had aangekondigd aanwezig op landgoed De Reehorst. Daar werd 
niet alleen een presentatie gegeven van het Arboportaal Agressie en Intimidatie; er was nog veel 
meer te beleven. 

Dat Bezemer & Kuiper al vijftien jaar bestaat en dat Alie en Willeke twintig jaar samenwerken was aanleiding stil te 
staan bij alle ontwikkelingen op het gebied van ongewenst gedrag en wat er uiteindelijk tot stand is gebracht. Tussen 
1988 en 2008 is er enorm veel gebeurd. Was de wetgeving op dit gebied al een hoogtepunt, het Arboportaal is een 
regelrechte apotheose. Alfred Brouwer van TNO presenteerde vol trots de website  
www.arbo.nl/agressie-intimidatie en legde met verve uit welke mogelijkheden de site allemaal biedt. De reacties 
van de ruim 250 aanwezigen waren enthousiast. Vertrouwenspersoon Conny McKenzie van GOC Kenniscentrum, 
zei desgevraagd: ‘Als vertrouwenspersoon weet ik wel het een en ander maar het grotere geheel zoals de rol van 
de OR heb ik nog niet zo op het netvlies. Ik denk dat ik het een en ander opzoek op Arboportaal, heel handig dus.’ 
Jacqueline Poll is vertrouwenspersoon bij de NLW-groep. Zij zei: ‘Ik ben geïnterviewd voor Arboportaal. Ik vind dat daar 
interessante informatie op staat. Je kunt er ook adviezen over te ontwikkelen beleid vinden. Zelf heb ik de opleiding 
voor vertrouwenspersoon bij Bezemer & Kuiper gedaan. Met zo’n basis blijf je je verdiepen in de materie.’
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Interactieve voorlichtingsbijeenkomsten zijn een levendige manier 
om de bewustwording van groepen te bevorderen. Peet Hoffmanns 
en Maria Fonken inspireerden het publiek tot discussie met voor 
iedereen herkenbare scènes van de werkvloer.

Het onderdeel speeddating vond gretig aftrek aan het eind van de 
middag. De aanwezigen konden bij verschillende experts antwoord 
vinden op vragen over beleid, implementatie daarvan, training, 
valkuilen, best practices en juridische aspecten. 

Geïnteresseerden in diversiteit en discriminatie 
hingen aan de lippen van Yaşar Üstüner
en Bert Lam maakte de tongen los waar 
het ging om awarenesstraining van 
leidinggevenden. Preventie begint als de 
leidinggevende zich bewust is van zijn 
verantwoordelijkheden, rechten en plichten.

Pesten door een werkgever
Mr. Margot Burghout

Sinds 2007 geldt voor werkgevers de verplichting om beleid te voeren ‘gericht op voorkoming 
en, indien dat niet mogelijk is, beperking van psychosociale arbeidsbelasting’. Een van 
de factoren van psychosociale arbeidsbelasting is pesten. Onder pesten wordt verstaan: 
‘alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter, van een of meerdere 
werknemers (collega’s, leidinggevenden) gericht tegen een werknemer of een groep van 
werknemers die zich niet kan of kunnen verdedigen tegen dit gedrag’.

Een werknemer vraagt aan de kantonrechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Hij stelt 
dat de werkgever zijn functie (verkoper buitendienst) heeft uitgehold om hem weg te pesten.
Wat ging eraan vooraf? De interim-directeur van het bedrijf voerde, korte tijd na zijn 

aantreden, een exitgesprek met de werknemer vanwege disfunctioneren. Een ontbindingsverzoek en een ontslag-
vergunning werden aangevraagd. De werkgever trok vervolgens het ontbindingsverzoek in, zogenaamd om de 
werknemer een herkansing te geven. Daarna begon een periode van pesten: zo werd de werknemer in alledaagse 
zaken op de voet gevolgd, kwam de interim-directeur zonder bericht op een gesprek met klanten niet opdagen, werd de 
werknemer gedwongen in de avonduren de bedrijfsarts te bezoeken, werd de aanschaf van een leaseauto doorgedrukt 
en werd de werknemer buiten overleggen en mailings gehouden.

De kantonrechter vindt het niet waarschijnlijk dat de werkgever de werknemer werkelijk nog een 
kans wilde geven, wel dat de werkgever na het intrekken van het ontbindingsverzoek nog steeds 
aanstuurde op een breuk met de werknemer. Bij onvoldoende functioneren, had de werknemer de 
gelegenheid moeten krijgen zijn functioneren te verbeteren.
De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst. Omdat de werkgever in ernstige mate 
verwijtbaar heeft gehandeld door de werknemer geen faire kans te geven, kent de rechter aan de 
werknemer een vergoeding toe van € 33.500,– bruto, te betalen door de werkgever. 
Duidelijk is dat het gedrag van de directeur als ‘pesten’ kan worden aangemerkt. 
Ook duidelijk is dat bij de uitwerking van de beleidsopdracht die de Arbowet heeft 
geformuleerd, het gedrag van leidinggevenden maatgevend is. De kantonrechter heeft 
ook zo geoordeeld.
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Gemeenteambtenaren worden serieus genomen

Weert wint vertrouwen

Begin 2007 gaf een kwart van de Weerter 
gemeenteambtenaren te kennen last te 
hebben van ongewenste gedragsvormen. 
Nu, eind 2008, is de lucht geklaard. De 
aanpak van de gemeente Weert heeft 
vruchten afgeworpen.

Tekst Joyce Koster | beeld Walter Sietinga
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In 2005 wees een regulier medewerkerstevredenheids-
onderzoek onder ambtenaren in Weert uit dat het 
niet goed zat tussen leiding en afdelingen. Ook was 
er mogelijk sprake van ongewenste omgangsvormen.   
B&W van Weert vond daarin aanleiding Bezemer & 
Kuiper een diepgravend cultuuronderzoek te laten uit-
voeren. De uitkomsten daarvan brachten begin 2007 
duidelijkheid. Van de vierhonderd Weerter ambenaren 
gaf ruim een kwart te kennen dat ze last hadden van 
ongewenste omgangsvormen. Dat is veel hoger dan 
het landelijk gemiddelde van 16 procent. Iedereen was 
het erover eens: dat percentage moest op korte termijn 
fors naar beneden. Daartoe werd de beleidsnota inzake 
ongewenste omgangsvormen aangescherpt en werden 
nieuwe vertrouwenspersonen opgeleid en aangesteld. 
Bovendien werden activiteiten ontwikkeld ter profes-
sionalisering van leidinggevenden in het hoge en het 
middenkader. Deskundigheidsbevordering van mede-
werkers werd ter hand genomen en ook de OR ging op 
cursus. Mari-An Gerits, leidinggevende, zat vanaf het 
begin in de klankbordgroep die zich bezighield met het 
onderwerp en de oplossingen ervoor. Brandweercom-
mandant Hans Beesems was aanwezig bij de voorlich-
tingsbijeenkomsten voor leidinggevenden. Kwartier-
maker Eric van Mierlo heeft sinds april de leiding van 
het brandweerkorps overgenomen. Hij heeft weliswaar 
niet deelgenomen aan het traject, maar heeft wel een 
en ander te zeggen over ongewenste gedragsvormen. 
We voeren een gesprek over het hoe, het waarom en 
de resultaten van de cultuurverandering binnen de 
gemeente Weert.

Mari-An Gerits: ‘We schrokken er allemaal van dat een 
kwart van de mensen zich onheus bejegend voelde. 
Velen van hen voelden zich niet serieus genomen, an-
deren hadden ervaring met pesten. De leidinggevenden 
waren zich niet bewust van deze beleving en dat op 
zichzelf is al onderwerp voor gesprek. Omdat de uitslag 
ons verraste heeft Bezemer & Kuiper extra getoetst 
om uit te sluiten dat een kleine groep zulke extreme 
waarden had aangegeven dat het totale gemiddelde 
daardoor dramatisch was beïnvloed. Dat bleek niet het 
geval. En los van wat waar is en wat niet… beleving is 
altijd waar. Dus hebben we het hele stelsel aan maatre-
gelen dat Bezemer & Kuiper voorstelde, doorgevoerd.’ 
Eerst werd het gemeentelijke beleid vastgesteld. 
Daarna zijn nieuwe vertrouwenspersonen gezocht, zijn 
er trainingen geweest met de leidinggevenden en toen 
dat allemaal was gebeurd hebben alle medewerkers 
korte trainingen gevolgd hoe ze ongewenste omgangs-
vormen konden herkennen en hoe daarmee om te 
gaan. Het proces is in het eerste kwartaal van 2008 
afgerond. Mari-An Gerits: ‘Kortgeleden hebben we in 
het Centraal Management Overleg geconcludeerd dat 
de bijzondere aandacht die aan ongewenste gedrags-
vormen is besteed, tot bewustwording heeft geleid. 
Het onderwerp staat op de agenda, mensen weten dat 
ze bij hun leidinggevende of de vertrouwenspersoon 
terechtkunnen. Beesems vult aan: ‘En bij je collega’s, 
want iedereen weet door de training dat je elkaar kunt 
aanspreken.’
Mari-An Gerits vervolgt: ‘Even sparren: ging dat nou 
te ver of ben ik kleinzielig? Het komt bovendien in de 
functioneringsgesprekken aan de orde en tijdens afde-
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lingsoverleg bespreken we het regelmatig.’ 
Inmiddels is haar en de andere leidinggevenden duide-
lijk dat het ‘niet serieus genomen voelen’ heel vaak te 
herleiden is tot drukte en gehaastheid. ‘Als iemand je 
dan vraagt of je even tijd hebt, zeg je nee, omdat je nu 
eenmaal afspraken hebt. Als dat een paar keer achter 
elkaar gebeurt en iemand geen aandacht krijgt, gaat 
dat wringen. Wij leidinggevenden moeten daar sensi-
tiviteit voor ontwikkelen, zeker degenen die daar van 
nature niet mee gezegend zijn. Dat op zichzelf is al een 
waardevol besef.’
Eric van Mierlo herkent dat wel. ‘Door drukte kun je 
zulke dingen weleens veronachtzamen. Ik probeer daar 
oog voor te hebben.’ Het is overigens van belang te 
melden dat de brandweer van de gemeente Weert deel 
zal gaan uitmaken van een regionaal korps en dat daar 
ook een beleid over omgangsvormen zal moeten wor-
den geformuleerd. 
Hans Beesems, die nu met functioneel leeftijdsontslag 
is, nam deel aan de training en hij vertelt dat het eigen-
lijk al eerder begon. ‘We kregen in 2002 de cultuurcode 
uitgereikt. Als iedereen zich aan die tien gedragsregels 
zou houden, was er niks aan de hand. Er stond bijvoor-
beeld “behandel anderen zoals je zelf wilt worden 
behandeld”. Ik vond het eigenlijk van de gekke. Na de 
enquête heb ik gevraagd of deze kwesties op de kazer-
ne speelden. Niemand zei ja en ik herkende mezelf er 
evenmin in. Maar na die sessies heb ik toch wat dingen 
gemerkt. Het korps bestaat uit tien beroeps en zestig 
vrijwilligers. De beroeps trekken dagelijks met elkaar 
op, er heerst een open cultuur, iedereen zegt binnen 
het betamelijke wat hij ergens van vindt. 

De vrijwilligers zien elkaar op woensdagavond en bij 
een uitruk. Het viel me op dat tussen de twee groepen 
en binnen de vrijwilligers dingen verkeerd begrepen 
werden.’ 
Mari-An Gerits repliceert: ‘Ja, jij zegt: we hebben een 
open cultuur, dat beeld had ik ook, maar we moeten 
ook reëel zijn. Er zijn mensen die de hiërarchie in een 
organisatie als een drempel ervaren om iets te zeggen. 
Daar hebben we nu iets aan gedaan.’ 
Eric van Mierlo spreekt uit ervaring. Hij heeft elders 
in het land verschillende standplaatsen gehad: ‘Men 
is hier gezagsgetrouwer en zal dus niet zo snel zijn 
leidinggevende in vertrouwen nemen als in het Gooi, 
Amsterdam of Rotterdam. Hier spreken ze eerder een 
collega aan.’
Mari-An vertelt dat dat een van de redenen is waarom 
haar afdeling communicatietraining gaat volgen. ‘Soms 
is non-verbale communicatie veelzeggender dan woor-
den. De hoogopgeleide professionals voelen de be-
hoefte zich daarin verder te bekwamen. Ook krijgen de 
leidinggevenden intervisietraining. Daarin bespreken 
we voorkomende casuïstiek. Zo leren we van elkaar en 
kunnen we oplossingsperspectieven verbreden.’

Nu het traject omgangsvormen als apart verbeter-
traject is afgerond en in de reguliere bedrijfsvoering 
is verankerd, is de tijd rijp voor een nieuw organisatie-
ontwikkeltraject: Stimulerend werkklimaat. Hierin 
wordt op een positieve manier aan houding en gedrag 
van medewerkers gewerkt. En er was inmiddels wel 
behoefte aan een perspectiefwisseling:  van een 
probleembenadering naar een inspiratiebenadering.

Aanpak van de omgekeerde wereld 
Gerard Sanderink, trainer van  Bezemer & Kuiper heeft een aantal voorlichtingsbijeenkomsten voor medewerkers 
van de gemeente Weert verzorgd. Hij deed dat met een actrice met wie hij scènes speelde. Een van beiden 
vertoonde ongewenst gedrag, de andere reageerde. ‘Dat levert vanzelf discussiestof op. Het belangrijkste doel: te 
laten zien dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen gedrag. Dat onwelvoeglijk taalgebruik, ontboezemingen 
over seksuele escapades, roddel, pesten en discriminerende opmerkingen not done zijn. Voor velen was dat een 
eyeopener.’ De meeste deelnemers vonden in eerste instantie dat de ontvanger duidelijk moest maken dat hij of zij 
niet van zulke praatjes gediend was. Bijna niemand realiseerde zich dat dat de omgekeerde wereld is.
Bij de gemeente Weert leefde bovendien het idee dat roddel het smeermiddel van de organisatie was. Overigens 
is het overgrote deel van de samenleving daarvan overtuigd. Gerard Sanderink: ‘Totdat je vraagt aan individuen 
binnen de groep wat het met ze doet als ze weten dat ze het onderwerp van roddel zijn. Om ongewenst gedrag uit 
te bannen heb je de leidinggevenden nodig. Met de wet in de hand is beleid uitgestippeld en de leidinggevenden 
zorgen ervoor dat dat beleid wordt nageleefd. Ze leven het beleid bovendien voor. Ook daarvoor waren de 
voorlichtingsbijeenkomsten goed.’ 
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De servicedienst Rotterdam faciliteert alle gemeentelijke diensten. 
Hij bestaat uit elf businessunits, waaronder HR-diensten en de 
Rotterdamse School. Dianne Zaïr valt onder HR-diensten, Anneke de 
Rijk onder de Rotterdamse School. De Servicedienst bedruipt zichzelf. 
Dat betekent dat er aan de interne klanten wordt gefactureerd. 
Dianne: ‘Op die manier kunnen we kwaliteit leveren en zijn klanten 
zich bewust van hun vraag, wat ze ermee willen en of ze daarvoor 
willen betalen.’ Anneke vult aan: ‘Zo vraagt iedereen zich af of 
antwoord op een bepaalde vraag een investering waard is.’
Dianne is bedrijfsmaatschappelijk werker bij de Servicedienst. 
Ze fungeert bovendien als extern vertrouwenspersoon voor 
verschillende gemeentelijke diensten. ‘Sinds 20 februari 2007 
geldt het protocol ongewenste omgangsvormen voor de hele 
gemeente. Samen met twee collega-vertrouwenspersonen werk ik 
gemeentebreed.’ Een aantal van de achttien gemeentelijke diensten 
heeft eigen vertrouwenspersonen. Ze kunnen ook gebruikmaken 
van die centrale of gemeentebrede vertrouwenspersonen, die zijn 
aangesteld door de gemeentesecretaris. Dianne is coördinator van 
die vertrouwenspersonen. ‘We zijn met zo’n 25 vertrouwenspersonen 
binnen het gehele concern. Ik zorg er onder andere voor dat ze 
deskundig zijn en blijven. Er zijn drie intervisiegroepen opgericht 
en eenmaal per jaar organiseren we een trainingsdag. We hebben 
er nu een gehad, de volgende is in de maak en iedereen is er heel 
enthousiast over.’ 

Het hele protocol is ontwikkeld vanuit de bestuursdienst van 
Rotterdam. Een paar jaar geleden vroeg de gemeenteraad zich naar 
aanleiding van vragen af of er een gedragscode bestond als het ging om 
ongewenst gedrag. Toen dat niet het geval bleek, besloot de raad dat 
er een protocol moest worden ingesteld dat voor het hele ‘concern’ zou 
gelden en dat door iedereen in alle diensten moest worden nageleefd. 
Anneke: ‘Er zijn 16.000 mensen werkzaam, dus je bent als organisatie 
verplicht jezelf in te richten op dit terrein.’ Anneke is adviseur leren 
en ontwikkelen bij de Rotterdamse School. ‘Dianne benaderde 
mij om te kijken of we een leertraject konden opzetten inzake 
ongewenste omgangsvormen voor verschillende doelgroepen.’ Wij 
hebben het over P&O-ers, leidinggevenden, OR, klachtencommissies, 
vertrouwenspersonen, directie, hoofden van dienst. Tijdens een 
brainstorm met een kleine groep vertrouwenspersonen uit 
verschillende diensten werd snel duidelijk wat zij in hun rol nodig 
hebben om optimaal te kunnen functioneren.  Daarna zijn we met 
leidinggevenden en de OR-groep om de tafel gaan zitten om de 
behoeften te peilen. Zo kregen we antwoord op de belangrijkste vragen: 
wat weet je van het protocol? Wat zou je willen? Hoe zou een training 
eruit moeten zien? Wat maakt het voor jou aantrekkelijk?’ 

Rotterdam trekt      aan de bel
De gemeente Rotterdam investeert 
voortvarend in zijn beleid inzake 
ongewenste gedragsvormen. De 
Servicedienst Rotterdam zet zich 
met volle kracht voor de uitvoering 
in. Het afgelopen jaar is al veel 
bereikt. Dianne Zaïr en Anneke de 
Rijk vertellen erover.

Tekst en beeld: Joyce Koster

‘De vertrouwenspersonen 

porren hun management op’
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Rotterdam trekt      aan de bel
Zo ontstond een basisprogramma van eisen met 
de belangrijkste onderwerpen. Het belangrijkste 
uitgangspunt was de Rotterdamse praktijk in al zijn 
diversiteit. 
Die diversiteit maakte het ook belangrijk te beslissen 
hoe zo’n trainingsgroep moest zijn samengesteld. 
Anneke: ‘We hebben uiteindelijk gekozen voor 
cursussen met open inschrijving, maar ook bestaat 
de mogelijkheid binnen diensten te trainen. Met 
het programma van eisen onder de arm zijn we 
op zoek gegaan naar aanbieders. De verschillende 
curriculumcommissies die we voor de selectie 
hadden samengesteld, waren het er unaniem over 
eens dat Bezemer & Kuiper onze preferred supplier 
moest worden. En dat gaat verder dan het geven van 
trainingen. Dat gaat van vergaderingen begeleiden 
tot commissies voorbereiden. Steeds in intensieve 
samenwerking met Dianne als coördinator van het 
interne beleid.’

Inmiddels is er een vertrouwenspersonentraining 
gegeven, andere trainingen zijn in een vergevorderd 
stadium van ontwikkeling. Omdat iedereen ervan 
doordrongen moet raken dat er trainingen zijn op het 
gebied van omgaan met ongewenste gedragsvormen 
vinden er nu eerst dienstgerichte trainingen plaats 
voor OR-leden, operationeel leidinggevenden, P&O-
adviseurs en vertrouwenspersonen. Dianne: ‘Een aantal 
operationeel leidinggevenden van Sport & Recreatie 
heeft kortgeleden hun eerste training gehad. In het 
woud van trainingen die alle diensten moeten volgen, 
zie je deze misschien gemakkelijk over het hoofd, dus 
we hebben onze handen vol om ervoor te zorgen dat 
het op ieders agenda komt te staan. We informeren 
de verschillende doelgroepen over de trainingen via 
internet, brieven, en mailing, ook in het  concernblad  
De Stadswerker.’
De vertrouwenspersonen zijn grote aanjagers in het 
proces. Zij porren hun management op. Omdat zij in 
de diensten functioneren zitten ze er goed bovenop 
en weten ze mensen te enthousiasmeren. Het idee 
erachter is door enthousiasme en bevlogenheid een 
inktvlek te creëren. De Servicedienst is fysiek meer op 
afstand, maar draagt op allerlei fronten een steentje  
bij aan de bewustwording. 

Er zijn verschillende communicatiemiddelen 
ontwikkeld, zowel gedrukt als op intranet. Binnenkort 
gaat de website van de gemeente online waar de 
vertrouwenpersonen een aparte pagina hebben. 
Alle diensten kunnen daar informatie vinden. Als 
leidinggevenden een werkoverleg willen inrichten 
over ongewenst gedrag, dan kunnen ze daar casuïstiek 
vandaan halen, dilemma’s. 

Dat is weer een belangrijke stap voorwaarts volgens 
Dianne: ‘Ongewenst gedrag is een diffuus begrip.’ 
Anneke: ‘Zo wordt roddelen bijvoorbeeld vaak niet 
gezien als ongewenst gedrag. Leidinggevenden zijn 
zich er niet bewust van, ze grijpen niet in, ze doen soms 
zelfs mee. Dat het gaat om de erkenning dat degene 
die het betrof het zo heeft ervaren, dat is de essentie en 
om die goed tussen de oren te krijgen moet er nog vaak 
aan de bel worden getrokken.’ 
‘Trek aan de bel’ is de slogan waarmee iedereen wordt 
gestimuleerd ongewenst gedrag te herkennen, te 
erkennen en aan de kaak te stellen. Die campagne is 
succesvol, gemeten aan het aantal klachten, dat stijgt. 
Mensen weten de klachtencommissie goed te vinden. 
En dat is een goed teken, benadrukt Dianne: ‘Klachten 
geven een kans. Het advies dat de klachtencommissie 
geeft, helpt de directie de organisatie te verbeteren. 
Klachtencommissies rapporteren aan hoofden 
van dienst en via hen aan de gemeenteraad.  De 
gemeentebrede klachtencommissie bestaat uit drie 
externe voorzitters, waarvan één via Bezemer en Kuiper, 
drie secretarissen en vijf leden. Voor iedere klacht wordt 
een klachtencommissie samengesteld met de ambitie 
een klacht grondig te onderzoeken. Is meer expertise 
nodig, dan wordt die aan de commissie toegevoegd. 
Klachten moeten binnen tien weken zijn opgelost 
(met vier weken uitloop als het gecompliceerder is dan 
gedacht). 

Evaluatie van het proces bij de gemeente Rotterdam 
vindt over een jaar plaats. Anneke: ‘Pas dan kunnen 
we zien hoe het beleid is ingebed in de organisatie. De 
belangstelling voor trainingen moet nu nog gepusht 
worden. Zodra het een gevoelde noodzaak is, komen 
we ergens. Het vergt nu nog veel inspanning om ervoor 
te zorgen dat de bewustwording groeit.’
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Grieks dagboek

Zaterdag 7 juni 2008 
Alie De taxi die me naar het hotel 
brengt, strandt in een demonstratie 
tegenover mijn hotel. Het blijkt te 
gaan over equal rights of gays and 
lesbians. De muziek is oorverdovend 
en het gaat door tot diep in de nacht. 
Ik houd me zelf voor dat het voor 
een goed doel is en accepteer uit 
solidariteit de geluidsoverlast.

Zondag 8 juni 
 ’s Ochtends naar de Akropolis, 
bakermat van de Europese 
democratie. Eén minpuntje: vrouwen 
en vreemdelingen mochten daar 
geen deel van uitmaken. Sinds Plato 
is men iets opgeschoten: het huidige 
Griekse parlement telt 15 procent 
vrouwen en er is zelfs een vrouwelijke 
minister.
Willeke De taxichauffeur wijdt uit 
over het parlement (‘house of liars’), 
hoe Athene een opknapbeurt kreeg 
vanwege de Olympische Spelen, maar 
dat de opbrengsten van de nieuwe 
luchthaven (ook bij die gelegenheid 
aangelegd) voorlopig naar het 
buitenland vloeien vanwege de 
afspraken over investeringen. 
Alie Als Willeke tegen de avond 
arriveert, bespreken we op een terras 
met uitzicht op de Akropolis onze 

inbreng op het congres morgen. 
Behalve dat willen we ook onze 
ideeën over een Europese conferentie 
over seksuele intimidatie meer vorm 
geven.

Maandag 9 juni  
Willeke De titel van de conferentie 
is prestigieus: ‘Gender Equality and 
combating sexual harassment: The 
policies of the European Union’. Er zijn 
sprekers uit de Europese Commissie, 
Zweden (een parlementslid), 
Frankrijk (een stichting tegen 
seksueel geweld), Cyprus (de 
werkgeversvereniging), Nederland 
(Alie), Griekenland (parlement, 
arbeidsinspectie, en de Liga voor 
vrouwenrechten), en Australië (een 
rechter). Het doel van de conferentie 
is duidelijk: verspreiden van kennis en 
discussie over de Europese wetgeving 
aangaande seksuele intimidatie. De 
doelgroep is echter diffuus: iedere 
Griek die hierin is geïnteresseerd. 
Professor Alice Marangopoulos en 
Rosy Weiss openen de conferentie. 
Zij zijn respectievelijk ex-president 
van de Greek Women’s League 
(die de conferentie organiseerde) 
en president van de International 
Alliance of Women. AM maakt 
korte metten met het doel van de 

conferentie. Zij stelt dat we niet ten 
strijde moeten trekken tegen ‘sexual 
harassment’ op het  werk maar 
tegen ‘gender harassment’. Sexual 
harassment is een vernauwing. Ze 
haalt uit naar de jonge vrouwen die 
er niet zijn. Een deelneemster  neemt 
het voor hen op: ze hebben het erg 
druk.  Een ander vraagt zich hardop af 
hoe interessant de Womens League 
is voor jonge vrouwen. Er is niet 
eens een website! ’s Avonds zit ik 
tegenover AM aan tafel. 87 jaar oud 
en waarschijnlijk geen haar minder 
strijdbaar dan zestig jaar geleden. 

Alie Zelfs kabinetskringen vinden 
dat seksuele intimidatie alleen onder 
migrantenvrouwen voorkomt en niet 
bij de autochtone Griekse populatie. 
Dat verklaart de openingsspeech 
in suffragettestijl. Daarna volgt 
een overzicht van de internationale 
wet- en regelgeving inzake seksuele 
intimidatie. Dan is het tijd voor 
het internationale blok: Frankrijk, 
Zweden, Cyprus en Nederland. Vijf 
minuten van te voren horen we dat 
we onze inleidingen moeten inkorten 
omdat het vorige blok is uitgelopen. 
De Zweedse en ik brommen een 
beetje tegen elkaar, maar gaan 
vervolgens braaf aan het schrappen. 

Bezemer & Kuiper gaf 
acte de présence tijdens 
een Grieks congres over 
seksual harassment at 
work in Athene. Een kijkje 
achter de schermen.

Illustratie  Arend van Dam

‘Wat ben ik blij dat ik Nederlandse ben’
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Grieks dagboek
Voor het Griekse publiek is 
het interessantste deel van 
mijn lezing de steun van de 
Nederlandse overheid voor de 
aanpak van seksuele intimidatie. 
In de jaren tachtig financierde het 
ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid vijf jaar lang een 
expertisecentrum en in de loop 
van de jaren werden verschillende 
bewustwordingscampagnes 
gelanceerd. In Griekenland is zoiets 
onbestaanbaar. 
Willeke Joanne Manganara heeft 
research gedaan naar de frequentie 
waarin seksuele intimidatie 
voorkomt, in welke gedaanten, wie 
de typische slachtoffers en daders 
zijn. Omdat het merendeel van de 
conferentiegangers zich beklaagt 
over de weerzin van Griekse 
werkgevers om dit thema serieus te 
nemen, vind ik dit belangrijk. Cijfers 
spreken in zo’n geval namelijk meer 
dan een appel op het geweten! 
Sophia Spiliotopoulou-Koukouli doet 
de pittige uitspraak dat verschoven 
bewijslast (zoals die geldt bij formele 
klachten over seksuele intimidatie) 

en indirecte bewijsvoering in 
Griekenland ‘nucleair science for our 
judges’ is. Ook maakt zij er gewag 
van dat niemand haar nek durft uit 
te steken.  
Verreweg de leukste lezing is die 
van Jocelynne Annette Scutt, rechter 
in Australië. Beeldend verhaalt 
ze hoe seksuele intimidatie en 
seksediscriminatie hun weg vinden 
via internet. En hoe zij in enkele 
gevallen de bewijslast interpreteerde.
Alie  ’s Avonds een diner met de 
organisatoren en de gastsprekers op 
een dakterras met alweer uitzicht op 
de Akroplis. En hier doen we ‘zaken’. 
Iedereen reageert enthousiast op ons 
idee voor een Europees congres.  

Willeke Nederland en Zweden steken 
met kop en schouders uit boven veel 
Europese landen. Nu we hier zijn, zien 
we goed wat allemaal nog verbeterd 
moet worden in eigen land, want 
het is heus nog niet allemaal op orde 
en de Europese wetgeving inzake 
seksuele intimidatie is nog lang 
niet voldoende bekend, laat staan 
gedragen. Maar nu ik (opnieuw) 

kennismaakte met het niveau van 
een aantal andere Europese landen, 
ben ik blij dat ik Nederlandse ben.  

Dinsdag 10 juni
Alie De day after. Uitgeslapen 
tot negen uur. Willeke is al vroeg 
vertrokken. De andere spreeksters 
op het congres blijken net als ik 
laat voor het ontbijt. Hier blijkt dat 
de bijeenkomsten in de marge van 
een congres even interessant en 
belangrijk kunnen zijn als het congres 
zelf. Onder andere met de dame 
van de EU en de Fransen de plannen 
voor een Europees congres verder 
besproken. We komen uit op najaar 
2010. In Nederland.  

Iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur is de gratis helpdesk van Bezemer & Kuiper 
te bereiken voor vragen rond seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag. Deze ru-
briek bevat kwesties die voor vele anderen ook interessant zijn.  

Ik stond er volledig achter dat een klager een formele klacht indiende tegen een collega. Tijdens de procedure 
bleek dat de aangeklaagde collega een advocaat in de arm had genomen. Vanwege diens eisen duurde de 
procedure dertien in plaats van zes weken en ook anderszins hield de interne klachtencommissie zich niet aan 
het reglement. Is het in zo’n geval raadzaam voor de klager om ook een advocaat te nemen?

Een van de doelen van een intern klachtonderzoek is te voorkomen dat conflicten over (seksuele) intimidatie, 
agressie, pesten en discriminatie zo escaleren dat een van de partijen alleen al vanwege het klachtonderzoek niet 
meer op zijn post zou kunnen blijven (wat bijna altijd het geval is als men naar de rechter stapt). Dat betekent 
dat klager en beklaagde er onder andere op moeten kunnen rekenen dat de procedure wordt gevolgd, dat 
beide partijen volstrekt gelijk worden behandeld, dat hoor en wederhoor wordt toegepast en dat transparant 
is wat de commissie doet en waarop zij haar conclusies baseert. Een commissie met voldoende expertise zorgt 
daarvoor,  en laat niet toe dat een advocaat ‘nieuwe spelregels’ opstelt.  Met andere woorden: bij een kwalitatief 
goede klachtencommissie zou geen van de partijen een advocaat in de arm hoeven nemen. Klager en beklaagde 
hebben overigens dat recht wel.

V
ra

a
g

 &
 a

n
tw

o
o

rd

Bezemer & Kuiper Advies en Training  |  Jaargang 16, november 2008 11



Oriëntatie op de functie van vertrouwenspersoon 
inzake seksuele intimidatie en andere ongewenste 
omgangsvormen op het werk
Docenten: drs. Willeke Bezemer en drs. Alie Kuiper
Duur: één middag; voor vertrouwenspersonen, 
beleidsverantwoordelijken, leidinggevenden 
Data: 8 januari 2009, 3 februari 2009, 5 maart 2009, 
31 maart 2009, 12 mei 2009, 11 juni 2009
Kosten: € 205,–

Opvang en begeleiding na seksuele intimidatie en 
andere ongewenste omgangsvormen op het werk
Duur: vijf dagen; basiscursus voor 
vertrouwenspersonen
Startdata: 17 december 2008, 28 januari 2009, 3 maart 
2009, 6 april 2009, 22 april 2009
Kosten: € 2070,–

Opvang en begeleiding na seksuele intimidatie en 
andere ongewenste omgangsvormen op het werk 
voor de SW-sector 
Duur: vijf dagen; basiscursus voor 
vertrouwenspersonen in de SW-sector
Startdatum: 25 maart 2009
Kosten: € 2070,–

Afhandeling van klachten over seksuele intimidatie 
en andere ongewenste omgangsvormen op het werk 
Duur: vier dagen; cursus voor leden van 
klachtencommissies
Startdatum: 10 maart 2009
Kosten: € 1970,–

NIEUW 
Cursus voor secretarissen van klachtencommissies 
ongewenste omgangsvormen.
Duur: drie dagdelen
Data: worden later bekendgemaakt 
Kosten:  € 595,–

Education permanente
Themabijeenkomst: Cyberspace en ongewenste 
omgangsvormen 
Wegens groot succes herhalen wij deze 
themabijeenkomst van 20 november 2008.
De datum voor deze extra bijeenkomst wordt zo 
spoedig mogelijk bekendgemaakt.
Kosten: € 172,–

Verdiepingscursus: Vertrouwenspersoon als adviseur 
van het management 
Docente: drs. Katinka Lorijn
Datum: 20 januari 2009, middag
Kosten: € 205,–

Verdiepingscursus: Vertrouwenspersonen en 
arbeidsconflicten
Docenten: drs. Joanke Visser en drs. Bert Lam
Datum: 10 februari 2009, middag 
Kosten: € 325,–

Verdiepingscursus: Vertrouwenspersoon en 
mediation 
Docente:  drs. Joanke Visser 
Datum: 12 februari 2009, middag 
Kosten: € 205,–

Verdiepingscursus: Vertrouwenspersoon als 
begeleider tijdens klachtonderzoek
Docenten: mr. Margot Burghout en drs. Bert Lam
Datum: 12 maart 2009, middag
Kosten: € 325,–

Intervisie/groepsconsultatie voor 
vertrouwenspersonen
Datum: 2 april 2009, ochtend 
Kosten: € 172,–

Themabijeenkomst aansluitend aan intervisie/
groepsconsultatie
Onderwerp: copingstijlen
Docent: drs. Bert Lam
Datum: 2 april 2009, middag
Kosten: € 172,–

Training: Presentatietechnieken voor de 
vertrouwenspersoon
Docent: Gerard Sanderink
Datum: 23 april 2009, hele dag
Kosten: € 483,–

Verdiepingscursus voor vertrouwenspersonen in de 
SW-sector
Docent: Jan Hogenboom
Datum: 12 mei 2009, hele dag
Kosten: € 435,–

Alle prijzen per persoon, exclusief btw en eventuele 
hotel- en maaltijdkosten. Meer informatie over deze 
cursussen vindt u op onze website: 
www.bezemer-kuiper.nl
Alle cursussen en trainingen kunnen wij ook in-
company voor u verzorgen.

Publicaties
The Costs of Workplace bullying, Sabir I. Giga 
University of Bradford, Helge Hoel, University of 
Manchester, Duncan Lewis University of Glamorgan, 
may 2008. Deze informatie is makkelijk in te zien via 
Google: type de titel in.

Alle informatie over ‘bestrijding ongewenst gedrag’ 
op één plek op de website van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Arboportaal:  
www.arbo.nl/agressie-intimidatie
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