
1

Vertrouwenspersoon ongewenste 
omgangsvormen

Hoornbeeck college

Huub Pennock

Wat staat er op het programma?

• Kennismaken met elkaar;
• Verdieping ongewenst gedrag: 

– Escalatieladder
– Mediation;
– Verschillende soorten ongewenst gedrag
– Relatie verzuim en arbeidsongeschiktheid;

• Doorverwijzen;
• Beleid beinvloeden; 
• Voorlichting over je taak en rol.

• Verdiepen gespreksvoering.
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Kennismaken met elkaar

• Wat is je naam?

• Welke locatie werk je?

• Waar ben je trots op?

• Hoeveel gesprekken afgelopen twee jaar?
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Primaire taken

• Opvang en begeleiden
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Dit zijn ook je taken;

• Adviesfunctie management over beleid: gevraagd 
en ongevraagd

• Mediation op gang brengen

• Begeleiden bij klachtencommissie
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Escalatieladder: 7 fases

1. Van onvrede tot klacht
2. Het informele traject
3. Het informele bemiddelingstraject
4. Het formele bemiddelingstraject
5. Voorleggen klacht aan 

klachteninstantie
6. Uitspraak over de klacht
7. Nazorg
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1. Van onvrede tot klacht

• Iemand is ontevreden over ongewenst gedrag van een 
ander/anderen.

• Probeert dit waarschijnlijk aan de orde te stellen bij de ander, 
collega, leidinggevende/management of de OR.

• Als dat niet naar tevredenheid lukt, neemt ontevredenheid 
vastere vormen aan.

• Dit kan aanleiding zijn tot stap 2.

• Stimuleer een cultuur dat medewerkers en studenten
– ontevredenheid over ongewenst gedrag aan de orde stellen,
– als dat niet lukt contact op te nemen met Vertrouwenspersoon
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2. Het informele traject

• Medewerker/student/ouder met klacht neemt 
contact op met vertrouwenspersoon

• VP hoort verhaal aan, ondersteunt en geeft 
erkenning

• indiener gaat zelf wat aan het probleem doen met 
coaching van de VP

• VP gaat met indiener mee naar de leidinggevende 
om situatie kenbaar te maken
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3. Het informele bemiddelingstraject

• Lukt vooral als ongewenst gedrag zich in 
beginstadium bevindt en partijen bereid zijn er 
samen over te praten.

• VP kijkt samen met indiener wie informeel kan 
bemiddelen
– Leidinggevende, P&O-er, interne mediator
– Getraind of ervaren in bemiddeling
– Iemand die geen partij heeft in conflict en 

objectiviteit kan bewaren
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Wat is belangrijk voor informele 
gespreksleider?

• Objectiviteit bewaren: geen standpunten, beslissingen 
aandragen oplossingen

• Doel gesprek duidelijk maken,
• Uitnodigen respectvol en constructief gesprek te voeren en 

feedback geven als dat niet gebeurt
• Afspreken om in de ik-vorm te spreken

– ‘jij raakt me aan’
– ‘ik voel me bij aanraking onveilig’

• Oplossingen laten bedenken
• Oplossing laten kiezen (en vastleggen) die bij iedereen past
• Afspraak evalueren maken.
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4. Formele bemiddelingstraject

• Verzoek tot mediation via erkende mediator als 
hulpmiddel om klacht op te lossen
– Juridische kennis

– Gedragskennis

– Man en/of vrouw
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Mediation (1)

• Bemiddeling als alternatief voor juridische procedure of 
klachtenprocedure via klachtencommissie

• Mediator 

– is geen rechter en neemt geen besluiten,

– neemt geen standpunten in, is onafhankelijk en neutraal,

– Neemt geen beslissingen,

– Draagt geen oplossingen aan,

– Begeleidt de communicatie tussen partijen
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Mediation (2)

• Twee pijlers
– Vertrouwelijkheid
– Vrijwilligheid (deelnemen en stopzetten)

• Uitgangspunten:
– Eigen verantwoordelijkheid
– Vertrouwelijkheid (veilige omgeving)
– Vrijwilligheid

• Voorwaarden
– Partijen moeten er beiden zelf uit willen komen, maar kunnen dit 

niet zonder formele hulp. Situatie is dus nog niet geëscaleerd.
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Procedure mediation

• Toestemming slachtoffer en dader
• Informatie over procedure en wekwijze mediator 

opvragen, bij akkoord starten
• Voorgesprek met iedere partij apart of meteen samen
• Afspraken tussen mediator en partijen over werkwijze, 

vertrouwelijkheid, kosten, uitsluiten juridische 
procedures etc.

• Geslaagd: vastleggen resultaat
• Mislukt: neutrale brief van mislukking (zonder reden)
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Rol mediator

1. Procesbegeleider

2. Agendabewaker

• Rol verschuift van 1 naar 2.
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Kwaliteit mediator

• Gecertificeerde mediators zijn te vinden bij het 
Nederlandse mediation instituut ->mediator.nl of 
het mfn-register

• Gedragsregels zijn dan geborgd, zoals
– Onafhankelijkheid

– Neutraliteit

– Vertrouwelijkheid

• Tevens is gezorgd voor klachtenregeling
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Goed te weten

• Na een mislukte mediation zal de rechter een 
verzoek tot ontbinding van arbeidsovereenkomst 
door één van de partijen sneller toewijzen
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Rol vertrouwenspersoon bij mediation

• Wel / geen mediation,
• Begeleiden keuze mediator,
• Ondersteunen proces en procedures mediation

– Terugval hoeft geen einde te zijn! Kan ook 3 stappen 
voorwaarts en twee stappen terug zijn.

– Gedachtes slachtoffer tussen gesprekken verhelderen. 
Niet rol mediator overnemen!

• Bij startgesprek eventueel aanwezig zijn
• Meekijken in vaststellingsovereenkomst na afloop
• Waken voor pseudo-mediation
• Bij mislukte mediation meekijken naar alternatieven
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Vaststellingsovereenkomst

• Omschrijving geschil

• Resultaat mediation inclusief overwegingen

• Mediationclausule (wat als situatie weer 
terugkomt)
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Valkuilen mediation

• Pseudo-mediation

• Niet vrijwillig

• Rol mediator
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Verdieping: oorzaken en gevolgen

Ongezonde 
Werkdruk

Werkstress

Burn‐out
gem. 9 maanden verzuim

Ongewenst 
gedrag op 
werkvloer

Stress elders

Agressie en geweld

Discriminatie

Pesten

Seksuele 
intimidatie

Conflicten

(geen arbowet issue)

Persoonlijkheid

Oververmoeidheid
gem. 3 maanden verzuim

Post traumatisch 
stress stoornis

Persoonlijkheid

Chronisch

Zelfmoord
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Hij was eind vorige week op non‐actief 
gesteld door de Labour Partij, zonder 
precies te weten wat de beschuldigingen 
waren.

Hij vroeg om een onafhankelijk onderzoek 
teneinde zijn naam te zuiveren. Verder 
wilde hij geen commentaar geven.

Ongemak over de manier waarop de partij, en 
de regering, omgaan met beschuldigingen, en 
het gebrek aan zorg voor hen die in het 
verdachtenbankje zitten.
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Bron: AD
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• http://www.youtube.com/watch?v=A8okYGS39TI
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Patroon bij pesten en agressie
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Integrale aanpak

1. Goede visie en beleid over beleid PsychoSociale
Arbeidsbelasting (PSA)

2. Meten = weten

3. Primaire preventie: oorzaken aanpakken waar je kan,

4. Secundaire preventie: beschermingsmaatregelen 
nemen waar oorzaken niet (volledig) weg te nemen 
zijn,

5. Tertiaire preventie: de-escaleren, alarmeren, nazorg 
op plekken waar toch ongewenst gedrag voorkomt.
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1. Visie over ongewenst gedrag

• Waar wilt u naar toe?

• Wat vindt u acceptabel, wat niet meer?

• Zerotolerance is het sterkst werkend!

• Verleid directie hier statement in te maken en zich 
hieraan te houden.
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1. Beleid PsychoSociale Arbeidsbelasting

• Wat doet u om uw visie te bereiken?

• Arbowet verplicht u beleid te voeren bestaande 
uit:
– Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

– Plan van aanpak met maatregelen

– Voorlichting en training
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1. Eisen inspectie SZW

 Actuele RI&E en plan van aanpak
 Gedragscode incl wat u verstaat onder ongewenst 

gedrag
 Vertrouwenspersoon
 Klachtenregeling
 Onafhankelijke klachtencommissie
 Voorlichting medewerkers
 Voorlichting en training leidinggevenden in herkennen 

en tegengaan
 Evaluatie van het beleid
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2. Meten = weten

• Hoe weet u of ongewenst gedrag in uw organisatie 
daadwerkelijk voorkomt?

• Vraag het 5 spelers (vertrouwenspersoon, 
leidinggevende, medewerker, OR lid, Management) en 
u krijgt 5 antwoorden

• Vertrouwenspersoon ziet slechts topje van de ijsberg

• Betrouwbare manier is anoniem vragen aan z.v.m. 
medewerkers. Vergelijk uitkomsten met NEA.

• Alternatief is interviews of sessie met sleutelfiguren.
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Voorbeeld NEA
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Soorten agressie

• Frustratie agressie

• Intimidatie / instrumentele agressie

• Emotionele chantage

• Agressie bij gebruik van middelen
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3. Voorbeelden primaire preventie

• Bron wegnemen, vooral gericht op frustratie-
agressie
– Voorkomen wachtrijen

– Voorkom kastje naar de muur acties

– Voorkom onduidelijkheid

– Voorkom alleen werken in risicosituaties

– Wees consistent. Vandaag nee = morgen nee
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4. Voorbeelden secundaire preventie

• Beschermingsmaatregelen
– Met zijn tweeën werken/Collega’s in de buurt

– Onveilige donkere plekken verminderen

– Deur achter bureau in spreekkamer

– Veilige entree, bewaking, controlehandelingen

– Veilige balie
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5. Tertiaire preventie

• Er gebeurt iets en wat dan te doen?
– Alarmknop

– Assistentie(protocool)

– Begrenzen en de-escaleren (hoe doe je dat?)

– Opvang (Vertrouwenspersoon)

– Aangifte

– Nazorg (na voorval en bij terugkeer)
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WIA na 2 jaar ziekte

Verzuimaanpak: 
Wet verbetering 
poortwachter

Verzuim

KlachtenOngewenst gedrag

Gezond en 
veilig werken

Re‐integratie eigen 
werkgever

Re‐integratie andere 
werkgever

Relatie ongewenst gedrag, verzuim en re‐
integratie

RI&E, 
voorlichting Bedrijfsarts

Arbobe‐
leid, PSA 
beleid

PAGO/PMOVertrouwenspersoon

Adviezen 
VP

Klachtencommissie

Mediation
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Best Practice model
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Bron: TNO

Maak ongewenst gedrag bespreekbaar
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Leer medewerkers de-escaleren
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Taak: voorlichten leidinggevenden/docenten en 
studenten

• Waar op te letten:
– Wie ben je? 

– Waarvoor kunnen studenten/docenten terecht bij 
jou?

– Waarvoor kunnen leidinggevenden terecht bij jou?

– Wat kunnen ze van je verwachten? En wat niet…

– Hoe ben je te bereiken?
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PR

• Hoe weet iedereen wie je bent en wat je doet?

• Wat kan je pro-actief nog meer doen?

• Wat ga jij doen om je PR te vergroten?
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Taak: Doorverwijzen bij ongezonde verwerking

• 80% gezonde verwerking in enkele weken-maanden
• Doorverwijzen bij signalen die na 6-8 weken niet 

weggaan (=ongezonde verwerking)
– Aanhoudende stressreacties
– Herbeleving, vermijdingsgedrag
– Verzuim
– Depressief gedrag
– Spanningsklachten
– Opvallende veranderingen (drank, sociaal, medicijnen 

etc)
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Doorverwijzen: wanneer en naar wie?

• Ongezonde verwerking: huisarts of bedrijfsarts;
• Verdiepende opvang: Bedrijfsmaatschappelijk werk en ….
• Persoonlijke vaardigheden (assertiviteit, grenzen aangeven 

etc): coach of training;
• Overplaatsing: outplacementbureau;
• Aangifte strafbaar feit: Politie;
• Formele klacht: klachtenprocedure en klachtencommissie;
• Begeleiding strafbaar feit: advocaat;
• Reïntegreren: re-integratiebureau;
• Discriminatie: college voor de rechten van de mens.

44

Valkuilen bij de opvang (herhaling)

• De medewerker bepaalt de behoefte aan opvang…

• Minimaliseren/bagatelliseren

• Moraliseren

• Generaliseren

• Slachtoffer de schuld geven

• Persoon als geval behandelen

• Verkeerde grappen maken

• Veel gesloten vragen stellen
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Andere valkuilen

• Analyseren i.p.v. luisteren

• NIVEA

• Te snel over oplossingen hebben

• Regie overnemen (ik ga het voor je oplossen)
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Gesprekken afgelopen twee jaar

• Wat ging goed?

• Wat kan beter?

• Wat wil je nog leren/oefenen?
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Evaluatie

• Wat kon beter?

• Wat neem je vandaag voor goeds mee?
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