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De relatie tussen leiderschapstijl en pesten



De lijDenDe 
vertrouwenspersoon
 
Bij onze (gratis) helpdesk op dinsdagochtend krijgen we 
soms interessante vragen. Zoals de vertrouwenspersoon 
die zich afvroeg wat ze verkeerd had gedaan door ‘een 
beetje initiatief te tonen’. Deze vertrouwenspersoon 
was binnen drie weken tijd geconsulteerd door drie 
verschillende medewerkers die klachten ventileerden 
over dezelfde leidinggevende. In de gesprekken werden 
namen van anderen genoemd. De vertrouwenspersoon 
besloot deze personen zelf uit te nodigen. En ja hoor, 
ook deze medewerkers beklaagden zich over dezelfde 
man. Met de boodschap dat er maar liefst vijf mensen 
bij haar waren geweest met klachten over pesten, 
intimidatie en verbale agressie voegde deze vertrouwens-
persoon zich bij de directeur. Daarbij noemde ze niet de 
namen van de klagers. De directeur schrok. Vijf klagers 
over dezelfde leidinggevende, dat was niet mis! Hij 
zou er beslist werk van maken. Na twee dagen werd de 
vertrouwenspersoon bij de directeur ontboden. Ze kreeg 
de wind van voren. Ze zou klachten hebben uitgelokt, ze 
was vér over de schreef gegaan! Daardoor kon en wilde 
de directie geen vervolg geven aan de melding van de 
vertrouwenspersoon. 

‘Heb ik inderdaad een fout gemaakt?’ vroeg de vertrou-
wenspersoon aan mij. Mijn antwoord: ja. De eerste 
drie klagers kreeg ze op een correcte manier ‘binnen’, 
maar de laatste twee niet. De vertrouwenspersoon 
is namelijk ‘lijdend’ en hij of zij nodigt niet op eigen 
initiatief potentiële klagers uit. Beter was geweest 
als de eerste klagers hun collega’s de weg naar de 
vertrouwenspersoon hadden gewezen. Maar niet 
alleen de vertrouwenspersoon, ook de directeur gleed 
uit. Ongeacht de manier waarop, hij kreeg serieuze 
signalen over ongewenst gedrag van een van zijn 
leidinggevenden. Daar had hij echt iets mee moeten 
doen. En om dan niets te doen vanwege een vormfout 
van de vertrouwenspersoon? Dat noem ik een omissie. 
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Ståle Einarsen, hoogleraar aan de Universiteit van Bergen (Noorwegen), doet 

onderzoek naar de relatie tussen bullying and leadership. Einarsen stelt dat 

niet alleen een autoritaire stijl van leidinggeven tot meer klachten leidt over 

ongewenste omgangsvormen. Ook het tegenovergestelde, een gebrek aan 

leiderschap (laissez-faire), lokt meer pestgedrag uit. Interessante kost voor 

iedereen die betrokken is bij de aanpak van ongewenste omgangsvormen op de 

werkvloer.

De relatie tussen leiderschapstijl en pesten
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Er lijkt een kleine stormloop op de vertrouwenspersonen 
ongewenste omgangsvormen te ontstaan van medewerkers die 
zich beklagen over ongewenst gedrag van leidinggevenden. Veel 
klachten komen van medewerkers die zich onheus bejegend 
voelen door hun chef omdat hij of zij onvoldoende rekening 
zou houden met hun individuele belangen. Ook een slechte 
beoordeling is vaak aanleiding voor een afspraak met de 
vertrouwenspersoon. Evenmin maken het aankondigen van een 
reorganisatie, bezuinigingen of het aangeven dat ‘alles – beng! – 
nu anders moet’ een leidinggevende populair. Vooral als hij of zij 
dit nieuws met enige stemverheffing aankondigt, heet het al snel 
intimidatie.

“De meeste leidinggevenden 
switchen nogal eens tussen 
pro- en antimedewerker”

Laissez faire
Nog los van de vraag wanneer een medewerker bij de vertrou-
wenspersoon ongewenste omgangsvormen aan het goede 
adres is, ontstaat er –afgaand op de bevindingen van de vertrou-
wenspersonen- een tijdbeeld van autoritaire managers die hun 
medewerkers organisatiedoelen ‘door de strot duwen’. 
Hoewel een autoritaire stijl van leidinggeven niet hetzelfde is als 
pestgedrag levert deze managementstijl wel meer situaties op die 
tot klachten over pesten en intimidatie leiden. De vraag ligt dan 
voor de hand of de sociale veiligheid op het werk groter wordt 
als dit type leidinggevende aan de kant zou worden gezet. De 
organisatie pikt via een assessment de autoritaire chefs er uit en 
klaar is kees! Of is dit te kort door de bocht?
De realiteit blijkt inderdaad niet zo simpel en eenduidig. Zo 
concludeert Ståle Einarsen dat niet alleen een autoritaire stijl 
van leidinggeven meer klachten oplevert over ongewenste 
omgangsvormen, maar dat ook gebrek aan leiderschap (laissez 
faire) tot meer pestgedrag leidt op de werkvloer. Alleen wordt over 
deze categorie leidinggevenden amper geklaagd bij de vertrou-
wenspersonen. 

Anti of pro-gedrag
Om grip te krijgen op het voorkómen van pesten op het werk, 
voegt Einarsen een paar dimensies toe aan de bestaande leider-
schapsmodellen. Naast de twee categorieën ‘organisatiegericht’ 
of ‘medewerkergericht’ deelt hij leidinggevenden in naar de mate 
waarin zij antimedewerker- en antiorganisatie gedrag vertonen. 
Als een manager zowel hoog scoort op pro-werknemer als 
pro-organisatie, zal op zijn of haar afdeling weinig ongewenst 
gedrag worden gemeld. Ook over een leidinggevende die 
medewerkers ondersteunt, komen weinig klachten binnen. Deze 
managers stellen immers het welbevinden van de medewerkers 
boven de organisatiedoelen. In het model van Einarsen opereren 
zij in feite pro-medewerker, maar anti-organisatie. Deze 
leidinggevenden krijgen zelf weliswaar amper klachten aan hun 
broek over pesten of intimidatie, maar hun stijl van leidinggeven 
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kan toch een voedingsbodem creëren 
voor ongewenst gedrag. Een chef die 
medewerkers die niet goed functioneren 
steeds de hand boven het hoofd houdt, 
loopt het risico dat andere werknemers 
daarop reageren met pestgedrag.

Switchen
De meest in het oog springende klachten 
over intimidatie hebben betrekking op 
leidinggevenden die zich anti-medewerker 
opstellen en die alleen oog lijken 
te hebben voor de belangen van de 
organisatie (tirannieke leiderschapstijl). 
Over deze categorie krijgen de vertrou-
wenspersonen de meeste klachten. Tot 
slot zijn daar nog de managers die zich 
zowel anti-organisatie als anti-medewerker 
gedragen. Zij houden geen rekening 
met de belangen van de organisatie, 
noch met die van medewerkers. Zij 
zijn compleet uit de rails gelopen en 
gebruiken de organisatie vooral voor 
hun privé-belangen. Desastreus voor de 
organisatie en de medewerkers. Cases 
voor compliance officers en soms ook 
justitie om hun tanden op stuk te bijten.
De ideale manager scoort hoog op 
de combinatie pro-organisatie en 
pro-medewerker. Helaas blijkt dit in de 
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Ik ben externe vertrouwenspersoon van verschillende organisaties. Ik wilde heel erg graag met dit werk 
doorgaan, maar de organisatie waar ik werk denkt er anders over. Er is gereorganiseerd, en vanaf de 
eerste dag van de volgende maand ben ik vertrouwenspersoon-af. Ik heb ‘mijn’ klanten zelf een berichtje 
gestuurd dat zij vanuit onze organisatie een andere vertrouwenspersoon toegewezen krijgen. Nu komt 
mijn leidinggevende echter met het verzoek om overdracht van de dossiers. Daar heb ik moeite mee. Die 
dossiers zijn vertrouwelijk, ik kan toch niet zomaar aan een vreemde doorgeven wat mensen mij verteld 
hebben?

Een lastig parket. Aan de ene kant is de informatie die 
je hebt gekregen inderdaad vertrouwelijk, aan de andere 
kant is het niet aan jou persoonlijk verteld, maar aan jou 
in de functie van vertrouwenspersoon. Wij hebben je 
vraag voorgelegd aan een deskundige. Die is nagegaan 
of het College Bescherming Persoonsgegevens hier iets 
over heeft gezegd. Specifiek over vertrouwenspersonen 
is niets gevonden, maar de algemene beschrijving van 
het college over de geheimhoudingsplicht (de plicht tot 
geheimhouding van in vertrouwen verstrekte gegevens) 
luidt als volgt: ‘Sommigen hebben een geheimhou-
dingsplicht op grond van hun beroep (bijvoorbeeld een 
medicus of een advocaat), anderen op grond van een ambt 
dat zij bekleden (bijvoorbeeld een notaris), of vanwege 
een wettelijk voorschrift dat de geheimhouding regelt, 

bijvoorbeeld Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg. 
Geheimhouding kan ook afgesproken worden in een 
overeenkomst.’ 
Op basis hiervan lijkt het aannemelijk dat een 
vertrouwenspersoon zich kan/moet beroepen op 
een geheimhoudingsplicht die hij kan ontlenen aan 
de omschrijving van zijn profiel binnen het beleid 
omgangsvormen van de organisatie. Dit betekent dat 
eventuele overdracht van dossiers feitelijk hetzelfde 
geregeld dient te worden als in het geval van bijvoorbeeld 
medische dossiers. Dus in ieder geval met nadrukkelijke 
toestemming van de betrokken medewerker. 

Tot zover de ideeënvorming. 
Wij houden ons aanbevolen voor reacties!

praktijk een zeldzaamheid. Gelukkig 
geldt dit ook voor het tegenovergestelde, 
de combi anti-organisatie en 
anti-medewerker. De meeste 
leidinggevenden zitten in de twee overige 
categorieën. En switchen nogal eens van 
de ene naar de andere. Ze stellen zich 
dus de ene keer meer pro-organisatie en 
anti-medewerker op en de volgende keer 
andersom. 

Het maken van onderscheid tussen de 
‘goede’ en ‘slechte’ leidinggevenden, 

tussen ‘angels’ en ‘demons’ is dan ook geen 
adequate weergave van de werkelijkheid, 
volgens Einarsen. De meesten hebben 
van beide iets in zich. Met zijn onderzoek 
geeft hij meer inzicht in de relatie tussen 
de verschillende stijlen van leidinggeven 
en het voorkómen van ongewenste 
omgangsvormen. Nuttige kennis voor 
iedereen die binnen een arbeidsorganisatie 
betrokken is bij het vormgeven van beleid 
over ongewenste omgangsvormen. Mis 
het seminar dus niet! 

Seminar 
dinsdagmiddag 10 mei 2011

Professor Ståle Einarsen (Universiteit 
van Bergen, Noorwegen) presenteert 
de resultaten van zijn onderzoek naar 
bullying and leadership. Deze presentatie 
is in het Engels.
Daarnaast komen functionarissen uit 
Nederlandse organisaties aan het woord 
over hun ervaringen met leiderschaps-
ontwikkeling, stijl van leidinggevenden 
en de aanpak van ongewenste 
omgangsvormen binnen hun eigen 
organisatie.

Voor wie?
Het seminar is bedoeld voor iedereen 
die is betrokken bij het vormgeven 
van beleid inzake ongewenste 
omgangsvormen: HR managers, 
leidinggevenden, vertrouwenspersonen, 
leden van klachtencommissies, bedrijfs-
maatschappelijk werkers, OR-leden. 

Plaats:
Antropia in Driebergen (naast station 
NS en afrit A12)

Voor meer informatie en aanmelding: 
www.bezemer-kuiper.nl

Bezemer & Kuiper | Advies en Training Bezemer & Kuiper | Advies en Training
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De kUNSt van 
goeDe crISISINtErvENtIE

De boel eens goed opschudden

crisisinterventie is meer dan alleen damage control. Een 

crisis is namelijk ook een kans om de boel eens goed “op 

te schudden” zodat de organisatie er na afloop beter uit 

komt. Dat is de taak van het crisisteam. Meestal vormt de 

organisatie zo’n team uit eigen gelederen. Maar de voorkeur 

kan ook uitgaan naar een crisismanager van buitenaf. Bezemer 

& kuiper zet regelmatig gespecialiseerde crisisbeheerders in 

bij organisaties waar een crisis dreigt of heerst. 

De meeste incidenten van seksuele 
intimidatie, agressie, pesten en 
discriminatie op het werk lossen de 
medewerkers zelf op. Maar in sommige 
situaties is de hulp van een vertrouwens-
persoon noodzakelijk, die samen met 
de melder/klager naar een informele 
oplossing zoekt. Doorgaans wordt die ook 
gevonden. Lukt het echter niet of wordt de 
oplossing niet geaccepteerd, dan kan men 
kiezen voor het indienen van een formele 
klacht. In die gevallen, en als de toestand 
zó is geëscaleerd dat een gang naar de 
klachtencommissie niet meer aan de orde 
is, kan er een crisissituatie ontstaan die 
afbreuk doet aan melder/klager, beklaagde 
en vooral ook aan de hele organisatie. In 
de media vinden we daar voorbeelden te 
over van, zoals het recente geval van de 
medewerker van kinderdagverblijf Het 
Hofnarretje. Over afbreuk gesproken! 
In zo’n geval is er sprake van een heuse 
crisis!

Bezemer & Kuiper | Advies en Training Bezemer & Kuiper | Advies en Training
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Crisisinterventie
Het is een illusie te denken dat een 
crisissituatie vanzelf wegebt als je de 
zaken op hun beloop laat. Bij een crisis 
ligt escalatie om de hoek en is drastisch 
ingrijpen nodig. Dat gebeurt door 
crisisinterventie: een korte en intensieve 
begeleiding van de organisatie waar de 
crisis plaatsvindt. Naast het voorkomen 
van verdere escalatie van problemen, is 
het zaak een evenwicht te creëren dat 
de basis vormt voor veranderingen op 
zeer korte termijn. Over de vraag wie 
die begeleiding het beste op zich neemt, 
wordt verschillend gedacht. Dat hangt 
ook af van de aard van de situatie of het 
incident. Meestal neemt een crisisteam 
vanuit de organisatie het managen van 
de crisis op zich. Maar het kan ook een 
(gespecialiseerde) crisismanager van 
buiten zijn.

Crisisteam en crisismanager
Per definitie zit de directeur in het 
crisisteam als eindverantwoordelijke vanuit 
de organisatie. Slechts bij uitzondering is 
dat niet het geval, bijvoorbeeld bij ziekte 
of als de directeur door zijn handelen 
zelf betrokken is bij het ontstaan van de 
crisis. Het crisisteam bestaat verder uit 
iemand van de afdeling communicatie 
(als woordvoerder naar buiten toe), de 
leiding van de afdeling waar de crisis is 

ontstaan (met kennis van het werk en de 
medewerkers), iemand van P&O (met 
kennis van rechtspositionele gevolgen van 
eventuele maatregelen) en iemand met 
psychologisch inzicht (met kennis van de 
invloed van een crisis op het menselijk 
handelen). 

Een crisismanager heeft meestal de rol 
van adviseur van de eindverantwoor-
delijke persoon van de organisatie. De 
crisismanager zal soms op de voorgrond 
treden en woordvoerder zijn, of naast de 
directeur zitten bij een persconferentie. 
Vaker is de crisismanager meer op de 
achtergrond aanwezig en stuurt hij de 
processen indirect aan. Hij pleegt overleg 
en/of geeft instructies over hoe zaken 
aangepakt dienen te worden.

De boel opschudden
Essentie van een crisisteam is dat het team 
kort en intensief stuurt en ingrijpt waar dat 
nodig is. De leden van dit team moeten 
dus letterlijk dag en nacht klaarstaan. Je 
weet immers nooit wanneer welke reacties 
of welk nieuws vanuit welke bronnen naar 
boven komt. Damage control betekent dat 
je daar echt bovenop moet zitten. Maar 
het gaat verder dan dat. Het is de kunst 
om tijdens de crisis al kansen te zien en te 
pakken om de boel op te schudden. Vaak 
is een crisis immers ontstaan doordat 

Op het schoolplein gaan verhalen rond over meester X die zijn handen niet thuis kan 
houden. De directeur van de school hoort die geruchten en laat een onderzoek instellen. 
De procedure is dat de Inspectie in dergelijke gevallen wordt geïnformeerd. De directeur 
doet dit dan ook. De man in kwestie reageert furieus. Hij voelt zich al veroordeeld, en is 
bang voor zijn carrière. Hij meldt zich ziek. Prompt gaat het gerucht rond dat hij geschorst 
is wegens misbruik. Terwijl het onderzoek nog moet beginnen! De ouders roeren zich. 
Er moet openheid komen, transparantie, de achterkamertjescultuur moet doorbroken 
worden. Een van de ouders organiseert een informatieavond voor de ouders en eist dat 
de directeur komt vertellen wat er aan de hand is. De crisis neemt toe. De directeur zoekt 
naar wegen voor damage control en vraagt advies aan Bezemer & Kuiper. 

In een klachtonderzoek worden de klachten gegrond verklaard. Reden voor de directie 
om de beklaagde niet de promotie te geven die hem was beloofd. Beklaagde laat het 
er niet bij zitten. Via de mail laat hij de hele afdeling, de OR en ook zijn klanten weten 
dat hem dit onrecht werd aangedaan. De directie krijgt hier lucht van en verbiedt 
beklaagde op deze manier te communiceren. Te laat, de reacties op de mails van 
beklaagde stromen al binnen. Als een journalist van het plaatselijke tv station belt, 
beseft de directie dat de mails van beklaagde ook daar terecht zijn gekomen. De 
afdeling communicatie weet zich geen raad en belt Bezemer & Kuiper. 

procedures eigenlijk niet deugen, niet of 
juist te rigide worden gevolgd, of omdat 
men laks is geweest en medewerkers 
posten heeft laten bekleden die ze eigenlijk 
niet aan kunnen. Een crisis biedt het 
momentum om iets te doen, bijvoorbeeld 
procedures en teamsamenstellingen aan 
te passen. Het opschudden is beslist een 
onderdeel van goed crisismanagement. 
Als de crisissituatie voorbij is, kan worden 
geëvalueerd. Wat heeft goed gewerkt en 
waarom, wat kan volgende keer beter, wat 
moeten we de volgende keer beslist anders 
doen? Met als doel natuurlijk de volgende 
crisis – en die komt er! – beter het hoofd te 
kunnen bieden. 

Ongewenst gedrag en crisis
De bovenstaande principes van 
crisisopvang en crisisinterventies gaan 
op voor allerlei soorten crises. Of het 
nu gaat om berichten over seksueel 
misbruik in een kinderdagverblijf of op 
een school, de autofabriek die nieuwe 
auto’s van de markt moet halen vanwege 
productiefouten, de foute opslag van 
chemicaliën, de medewerker die een 
collega stalkt of de medewerker die met 
zijn klachten over intimidatie en pesten 
intern een rel schopt waardoor uiteindelijk 
het werk stil komt te liggen. Ook voor 
crises vanwege ongewenst gedrag geldt 
dat als je het laat gaan, je de controle kwijt 
bent, en een incident kan escaleren. Om 
die reden hebben wij dan ook een aantal 
mensen aan ons gebonden die gepokt en 
gemazeld zijn in het beheersen van crises. 
Ze zijn gespecialiseerd in ongewenste 
omgangsvormen en coachen directies en 
crisisteams op maatregelen die nú moeten 
worden genomen en kansen die nú kunnen 
worden benut. 
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Na het horeN vaN De klager breekt altijD 
eeN spaNNeND momeNt aaN: Wat vertelt De 
aaNgeklaagDe? helaas laat Deze ook Wel 
eeNs verstek gaaN.

Conclusie: 
Van een onderzoek waarbij de aangeklaagde niet kan 
worden gehoord, wordt niemand blij. De aangeklaagde 
niet want die heeft een kans laten liggen, de klager 
niet want de klacht is niet optimaal onderzocht en de 
commissie niet want die moet zich in haar oordeel 
baseren op alleen het horen, zonder wederhoor. 

Zodra een klachtencommissie bij het 

behandelen van een klacht op het gebied van 

ongewenste omgangsvormen de klager heeft 

gehoord, breekt een spannend moment aan: 

het hoorgesprek met de aangeklaagde. Werpt 

zijn verhaal nieuw licht op de zaak? Maar de 

aangeklaagde laat ook weleens verstek gaan. 

Jammer, want de commissie kan het beste 

oordelen na hoor én wederhoor.

Doorgaans verschijnt de aangeklaagde en die geeft soms een 
geheel andere visie op de feiten zoals de klager die net heeft 
verteld. De commissie belandt, na het horen van getuigen, 
vervolgens in de fase van de weging van de feiten en het geven 
van het advies. Soms verschijnt de aangeklaagde echter niet, en 
dan moet de commissie de waarheid zien te vinden zonder zijn 
of haar verklaring. 

Als er meerdere getuigen zijn, of er is bijvoorbeeld schriftelijk 
bewijs, dan kan de commissie zich alsnog een goed beeld 
vormen van de feiten en tot een weloverwogen oordeel komen 
over de gegrondheid van de klacht. Is dit er allemaal niet, dan 
ligt het lastiger. De commissie kan de door de klager gestelde 
feiten en omstandigheden niet bij de aangeklaagde verifiëren. In 
dat geval is er weliswaar een mogelijkheid tot wederhoor, maar 
de aangeklaagde kiest er kennelijk voor toch niet te verschijnen. 
Bijvoorbeeld omdat hij de klachtprocedure of de commissie niet 
erkent of veronderstelt dat zijn bijdrage juist zal leiden tot een 
bevestiging van de klacht en hij er dus goed aan doet om niet 
voor de commissie te verschijnen. Helaas wordt het niet altijd 
duidelijk waarom de aangeklaagde geen gebruik maakt van de 
gelegenheid te worden gehoord. 

Dat is vaak betreurenswaardig. Want zelfs als de aangeklaagde 
zou bevestigen dat het gegaan is zoals de klager stelt, dan nog 
kan de wijze waarop dat gebeurd is, of waarom iets gezegd is, 
een heel ander beeld op de zaak werpen dan de klager aan de 
commissie heeft geschetst. Ook kan het zijn dat de commissie 
een bepaalde indruk krijgt van de aangeklaagde, die juist in 
zijn (of haar) voordeel zou kunnen uitpakken. Maar zonder de 

aangeklaagde moet de commissie het uitsluitend doen met de 
verklaring van de klager en van getuigen. Dit kan betekenen 
dat sommige feiten niet onomstotelijk vast komen te staan, 
of dat feiten of omstandigheden die in het voordeel van de 
aangeklaagde spreken, onbekend blijven. De commissie kan 
dan weliswaar nog steeds een zorgvuldig advies geven, maar er 
blijven zaken in de lucht hangen. En dat is niet altijd alleen maar 
in het voordeel van de klager. Daarom is het van belang dat de 
aangeklaagde op de hoorzitting of het onderzoek verschijnt. 
Het is daarom verstandig in de klachtenregeling op te nemen 
dat aangeklaagde en getuigen verplicht zijn te verschijnen. Ook 
is het van groot belang om de aangeklaagde en ook de getuigen 
heel zorgvuldig op te roepen: zo nodig met alle denkbare 
middelen: per aangetekende en per gewone post, per e-mail, en 
als het nodig is per persoonlijk overhandigde brief. Desnoods 
meerdere keren. Daar mag het in geen geval aan gelegen 
hebben. 

Als de aangeklaagde toch niet verschijnt, en in een 
(gerechtelijke) procedure alsnog met kritiek komt op 
bijvoorbeeld de werkwijze van de commissie, dan vangt hij 
doorgaans bot. Hij krijgt dan het verwijt dat hij dan maar bij de 
commissie had moeten verschijnen, om deze discussie bij en 
met de commissie te voeren. 

Mr. Mirjam Decoz

juriDisch
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‘Sociale partners in de Schoonmaak- en Glazenwasser-
branche zagen al vroeg het belang in van CAO-afspraken over 
ongewenst gedrag. Schoonmakers werken vaak buiten reguliere 
kantooruren en dat brengt een verhoogd hoger risico op 
grensoverschrijdend gedrag met zich mee. Zowel van collega’s 
als van (werknemers van) klanten. Bovendien kent de branche 
veel kleine bedrijven, die niets geregeld hebben op het gebied 
van ongewenst gedrag. De CAO resulteerde er onder meer in 
dat op brancheniveau een professional van Bezemer & Kuiper 
als Centrale vertrouwenspersoon is aangesteld. Ook is er een 
Centrale Klachtencommissie gevormd. Leden van de Centrale 
Klachtencommissie en ‘lokale’ vertrouwenspersonen worden 
door Bezemer & Kuiper geschoold en regelmatig bijgepraat over 
actuele ontwikkelingen.’ 

Juiste vragen stellen
‘Ondanks het verhoogd risico op ongewenst gedrag in de 
branche, is het aantal klachten relatief laag. Het is voor 
klagers een hele stap om een procedure aan te gaan. In 
de schoonmaakwereld werken relatief veel mensen aan de 
onderkant van de arbeidsmarkt en van een andere culturele 
afkomst. Ze zijn vaker onbekend met de klachtenprocedure, 
beheersen de taal niet goed of vrezen hun baan te verliezen. De 
RAS zet zich in om bekendheid te geven aan het bestaan van 
de klachtenprocedure en benadrukt het belang van melden. 
Nieuw is dat we per 1 januari 2011 een jurist van Bezemer & 
Kuiper hebben aangetrokken als onafhankelijk voorzitter van 
de klachtencommissie. Hij zit aan tafel bij het onderzoek naar 
klachten en waarborgt dat tijdens het onderzoek de juiste vragen 
worden gesteld en beantwoord, zodat de situatie goed wordt 
teruggehaald en beoordeeld. Werknemers durven dan misschien 
ook sneller werk te maken van hun klacht.’ 

Niet zeuren
Door Bezemer & Kuiper blijft de RAS up-to- date over de 
ontwikkelingen op het gebied van ongewenst gedrag. We 
vinden in Bezemer & Kuiper ook een prima sparringpartner. 
Een voorbeeld is de discussie over de vraag: kan een 
klachtencommissie louter uit deskundigen bestaan of moeten 
er altijd mensen uit de schoonmaakwereld zelf in zitten? 
Bezemer & Kuiper benadrukte het gevaar van het ontstaan van 
een kloof tussen commissie en werkvloer, waardoor uitspraken 
in de branche niet breed meer worden gedragen. Een goed 
argument om te kiezen voor een mix van deskundigen en 
ervaringskundigen. 
Gelukkig wordt ongewenst gedrag steeds minder getolereerd. Het 
is niet meer zoals vroeger toen al snel werd gezegd “niet zeuren, 
dat hoort er nou eenmaal bij”. Samen met Bezemer & Kuiper 
hebben we er wat van gemaakt, maar we zijn er nog niet.’ 

sparreN met 
bezemer & kuiper

De Stichting raad voor Arbeidsverhoudingen 

Schoonmaak- en Glazenwassersbranche 

(rAS) werd in 1991 door sociale partijen 

opgericht. De rAS houdt zich bezig met het 

naleven en toepassen van de cAO-afspraken 

en met het opzetten en financieren van 

activiteiten en projecten op het gebied van 

arbeidsvoorwaarden, opleidingen en arbeidsom-

standigheden. vanaf het begin is Bezemer & 

kuiper sparringpartner en adviseur van de rAS 

op het gebied van ongewenst gedrag. 

uit De praktijk
Marianne Neuteboom, directeur van de RAS:

Bezemer & Kuiper | Advies en Training
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Cursus Vertrouwenspersonen 2.0

tot op de dag van vandaag krijgen vertrouwenspersonen na 

afloop van een cursus een certificaat op basis van aanwezigheid. 

Maar hun geschiktheid voor de functie wordt niet getoetst. Daar 

komt verandering in. Om de geschiktheid van de vertrouwens-

persoon te waarborgen, wordt er nu dus ook geëxamineerd. 

De nieuwe ontwikkeling is een logisch gevolg van de roep om professionalisering 
van het werk van vertrouwenspersonen. Zowel vanuit arbeidsorganisaties als vanuit 
de vertrouwenspersonen zelf is deze wens de afgelopen jaren gegroeid. Profes-
sionalisering vraagt om heldere kwaliteitscriteria voor opleidingsinstituten voor 
vertrouwenspersonen. Vorig jaar financierde het ministerie van Sociale Zaken en 

“Symboolpolitiek is 
een groot goed”

Wanneer raakte je geïnteresseerd in 
psychologie?
Ik heb altijd een fascinatie gehad voor het 
menselijk gedrag. Wat beweegt mensen, 
waarom doen ze wat ze doen? Een wat 
merkwaardige dominee die uitsluitend 
appelmoes at, herkende dat in me. Hij 
begon me zijn boeken te lenen over 
psychologie en filosofie, die ik allemaal 
verslond. Het lag voor de hand dat ik 
psychologie ging studeren aan de VU in 
Amsterdam. 

Noem eens wat highlights uit je loopbaan
Ik ben hoofd psychosociale hulpverlening 
geweest bij de landelijke Rutgerstichting. 
Een mooie tijd was dat, in de nasleep 
van de Dolle Mina’s. Een dag na mijn 
aanstelling als hoofd Sociale Psychiatrie 
bij Riagg Bijlmer in oktober 1992, 
vond de Bijlmerramp plaats. Er moest 
onmiddellijk hulpverlening worden 
opgezet voor de slachtoffers van de 
vliegramp. Een klus waar ik echt mijn 
tanden in kon zetten. Sinds 1993 geef 
ik cursussen voor Bezemer & Kuiper. 
Ook doe ik intervisiebijeenkomsten, 
terugvalpreventie- en adviestrajecten 
en zit ik in diverse klachtencommissies. 
Daarnaast werk ik voor het Seksuologisch 
Centrum in Haarlem. 

Wat maakt het werk voor Bezemer & 
Kuiper interessant?
Ik vind het belangrijk werk. Niet alleen 
voor individuen, ook voor de hele 
maatschappij. Ongewenst en grensover-
schrijdend gedrag lijkt tegenwoordig bijna 

Aan de rand van Haarlem, tegen de Bloemendaalse duinen aan, 

woont de gedragskundige Bert Lam. Sinds 1993 werkt hij voor 

Bezemer & kuiper. Bert bijt de spits af in de nieuwe rubriek 

Doopceel gelicht, waarin we de mens achter onze medewerkers 

belichten.

Prachtige plek om te wonen, zo vlakbij het Kennemerland 
Ja, ik trek er vaak op uit met de hond of op de fiets. Heb vele jaren in een stadspand 
gewoond in het centrum. Maar drie jaar geleden vond ik het opeens zo groot, het 
legenestsyndroom noem je dat geloof ik. Sindsdien ben ik al drie keer verhuist. En 
dit huis staat nu ook weer te koop. Maak ik nu meteen een vreemde indruk? Nou ja, 
brouw er maar wat van…

Je speelt piano en orgel zie ik …
Muziek maken is een hobby van me. Het orgelspelen stamt uit mijn jeugd, ik ben 
opgegroeid in een streng gereformeerd milieu. Tegenwoordig speel ik meestal piano. 
Bach is mijn grote favoriet.

Ben je nog steeds streng gereformeerd?
Ik ben nog steeds gelovig. Maar dat benepen, kerkelijke keurslijf heb ik van me 
afgeschud toen ik een jaar of achttien was. Na een lange worsteling weliswaar. ‘De 
toekomst der religie’ van Simon Vestdijk hielp me de knoop door te hakken.

Doopceel gelicht:

bert lam
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‘gewoon’. Elkaar beledigen en uitschelden 
om niks. Bij Bezemer & Kuiper proberen 
we daar iets tegenover te zetten, zodat 
de normen en waarden niet nog verder 
afglijden. Je werkt dus tegen de stroom 
op.

Lijkt me niet gemakkelijk
Is het ook niet altijd. Pestgedrag op het 
werk kan iemand echt ruïneren. En als 
dat dan binnen een organisatie wordt 
afgedaan als iets kleins en onbelangrijks, 
word ik daar niet blij van. Die houding 

zie je ook op maatschappelijk niveau 
terug. Als een maatregel over een kleine 
minderheid of microsituatie gaat, wordt 
het “alleen maar” symboolpolitiek 
genoemd. Ik vind symboolpolitiek juist 
een groot goed, daarmee geef je grenzen 
aan. 

Wat was je grootste blunder?
‘Oef! Dat waren er vele, dat kan ik je 
wel vertellen. Regelmatig staat het 
schaamrood me op de kaken als ik aan 
iets terugdenk. Meestal komt het er 

op neer dat ik mijn grote bek niet kan 
houden. Met wat meer ontzag voor 
autoriteit had ik het waarschijnlijk veel 
verder geschopt. 

Heb je een levensmotto?
Doen wat je hand vindt om te doen. Dat 
is het eerste wat in me opkomt. Komt uit 
het oude testament, trouwens. Ik heb het 
altijd een mooi gebod gevonden. Doe 
wat je moet doen in het leven en loop 
nergens voor weg. 

Naam: Drs. Bert Lam
Geboren: 1946, Haarlem
Beroep: gedragskundige
Kinderen: zoon en dochter 
Passies: vriendin, kleinkinderen, herdershond, Bach.

Werkgelegenheid daarom de ontwikkeling 
van een certificeringtraject door de 
Landelijke vereniging van vertrouwens-
personen (LVV). 

Competenties
Op basis van de input van verschillende 
trainingsbureaus en met de taken 
van de vertrouwenspersonen als 
uitgangspunt, presenteerde de LVV rond 
de jaarwisseling een document. Daarin 
worden competenties geformuleerd die 
vertrouwenspersonen nodig hebben om 
hun werk professioneel uit te voeren. In 
het verlengde daarvan is omschreven 
waar een opleidingsinstituut de vertrou-

wenspersonen na afloop van een cursus 
op moet toetsen. 

Toetsing
Bezemer & Kuiper is koploper in de 
roep om een keurmerk voor vertrou-
wenspersonen. Ons bureau heeft 
ruime ervaring in de toetsing van 
deskundigheid van vertrouwens-
personen, onder meer opgedaan bij 
het ontwikkelen van de leergang voor 
centrale vertrouwenspersonen bij de 
politie. Die expertise gebruiken we nu 
bij het certificeren van onze cursussen 
volgens de nieuwe eisen. Volg je onze 
cursus voor vertrouwenspersonen 2.0 

- compleet met examen – dan weet je 
zeker dat je goed bent voorbereid op 
alle eisen die worden gesteld aan een 
vertrouwenspersoon van nu.
 
Zodra wij meer informatie hebben over 
over de cursus voor vertrouwenspersonen 
in de nieuwe opzet en de examinering, 
vermelden we dit op onze website 
www.bezemer-kuiper.nl. Houd onze 
website dus in de gaten!
Vertrouwenspersonen die de cursus ‘oude 
stijl’ volgden en die nu willen ‘opgaan 
voor het examen’: volg een opfriscursus. 
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Seminar over Leadership & Bullying, 
dinsdagmiddag 10 mei 2011

Professor Ståle Einarsen, Universiteit van Bergen 
(Noorwegen), presenteert de resultaten van zijn onderzoek 
naar bullying and leadership. Presentatie in het Engels.

Zie ook het artikel op pagina 3 van dit nummer.

Voor wie?  Het seminar is bedoeld voor iedereen die is 
betrokken bij het vormgeven van beleid inzake 
ongewenste omgangsvormen: HR managers, 
leidinggevenden, vertrouwenspersonen, leden 
van klachtencommissies, bedrijfsmaatschappelijk 
werkers, OR-leden. 

Plaats   Antropia Cultuur- en congrescentrum in 
Driebergen (naast station NS Zeist en afrit A12) 

Kosten € 295,-- per persoon exclusief btw.

Themamiddag ‘De vertrouwenspersoon 
en beleidsinstrumenten’.
Op dinsdagmiddag 19 april 2011 laten Willeke 
Bezemer, Alie Kuiper en William Newsum 
beleidsinstrumenten de revue passeren die 
jou en jouw organisatie ten dienste staan. Met 
deze bagage kun je de functie van vertrou-
wenspersoon met nog meer plezier invullen.

Voor meer info en inschrijven: kijk op onze 
website www.bezemer-kuiper.nl

De vertrouwenspersoon als adviseur van 
het management

Datum: 20 september 2011, middag
Docente: drs. Katinka Lorijn
Kosten: € 212,--

Vertrouwenspersoon en mediation
Datum: 17 november 2011, middag
Docente: drs. Joanke Visser
Kosten: € 212,--

Intervisie/groepsconsultatie voor 
vertrouwenspersonen

Datum: 24 november 2011, ochtend 
Kosten: € 177,--

Themamiddag voor vertrouwenspersonen
over een actueel onderwerp
datum: 24 november 2011, middag 
Kosten: € 177,--

Signaleren en Adviseren voor 
vertrouwenpersonen 

Data: 23 en 30 november 2011; 
duur: twee dagen
Docente: drs. Joanke Visser
Kosten: € 995,--

De vertrouwenspersoon als begeleider 
tijdens klachtonderzoek

Datum: 27 september 2011, middag 
Docenten: mr. Margot Burghout en drs. 
Bert Lam
Kosten: € 335,--

Vertrouwenspersonen ongewenste 
omgangsvormen en arbeidsconflicten

Datum: 22 november 2011, middag 
Docenten: drs. Joanke Visser en 
drs. Bert Lam
Kosten: € 335,--

Hoe jezelf te presenteren als vertrou-
wenspersoon

Datum: 9 november 2011, dag
Docent: Gerard Sanderink
Kosten: € 498,--

 Education permanente
verdiepingscursussen voor vertrouwenspersonen

Meer informatie of inschrijven? Kijk op onze website 
www.bezemer-kuiper.nl of bel 010 - 240 09 07.
Alle tarieven per persoon, exclusief BTW en eventuele 
hotel- of maaltijdkosten. Alle trainingen kunnen wij ook 
in-company voor u verzorgen.

 Trainingen/cursussen

Opvang en begeleiding na (seksuele) intimidatie en 
andere ongewenste omgangsvormen op het werk

Basiscursus voor vertrouwenspersonen; 
duur: vijf dagen
Startdatum: 17 mei 2011
Docenten/trainers: hoofddocent mw. drs. Katinka 
Lorijn en enkele gastdocenten
Kosten: € 2.096,--

Afhandeling van klachten over seksuele intimidatie 
en andere ongewenste omgangsvormen op het werk

Cursus voor leden van klachtencommissies; 
duur: twee dagen
Data: 3 en 4 oktober 2011 
Docenten/trainers: mr. Leo ten Brink 
en drs. Katinka Lorijn
Kosten: € 1.320,--
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