
Zelfinspectie SZW Ongewenst gedrag 
NB de vet en cursief geschreven vragen zijn door de trainers aangevuld 

ja nee 

1. Is er een algemene intentieverklaring over ongewenst gedrag?   
2. Heeft uw organisatie een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)  en een 

plan van aanpak met aandacht voor alle risico’s op pesten, 
arbeidsdiscriminatie en seksuele intimidatie? 

  

3. Heeft uw organisatie gedragsregels voor onderlinge communicatie en 
omgang op de werkvloer? 

  

4. Zijn de leidinggevenden in uw organisatie voorgelicht over het herkennen 
en aanpakken van pesten, arbeidsdiscriminatie en seksuele intimidatie? 

  

5. Grijpen de leidinggevenden in uw organisatie daadwerkelijk in als zij 
worden geconfronteerd met ongewenst gedrag? 

  

6. Is er een onafhankelijke vertrouwenspersoon voor uw medewerkers?   
7. Heeft uw organisatie een goede klachtenregeling, die bekend is onder uw 

medewerkers? 
  

8. Heeft uw organisatie procedures voor professionele opvang en nazorg 
van slachtoffers van pesten, arbeidsdiscriminatie en seksuele intimidatie?  

  

9. Gelden in uw organisatie heldere afspraken over de aanpak van daders 
die pesten, discrimineren of seksueel intimideren? 

  

10. Krijgen uw medewerkers goede voorlichting over pesten, 
arbeidsdiscriminatie en seksuele intimidatie, en de maatregelen 
daartegen? 

  

11. Worden (nieuwe) medewerkers voorgelicht over de aanwezigheid, 
bereikbaarheid en taken van de vertrouwenspersoon? 

  

12. Worden medewerkers die risico lopen getraind?   
13. Past u uw beleid tegen ongewenst gedrag aan op basis van jaarlijkse 

evaluaties van uw maatregelen? 
  

14. Wordt er aandacht besteed aan preventie? eventueel samen met 
arbodienst? 
 

  

15. Als er binnen uw branche een arbocatalogus over ongewenst gedrag is 
(zoekterm google: arbocatalogus en naam branche), gebruikt u die? 
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Oplossingen als een vraag met nee wordt beantwoord 
 

1. Is er een algemene intentieverklaring over ongewenst gedrag? 
 
In een intentieverklaring of statement staat beschreven waar het bedrijf op het terrein van 
(on)gewenst gedrag voor staat. Bijvoorbeeld dat ongewenst gedrag door niemand wordt 
getolereerd. Een intentieverklaring geeft richting en is een hulpmiddel in de communicatie 
naar medewerkers en derden. 
 

2. Maak een RI&E met aandacht voor pesten, arbeidsdiscriminatie en seksuele 
intimidatie 

Iedere werkgever moet een risico-inventarisatie en –evaluatie RI&E en een plan van 
aanpak maken. Daarin moet ook aandacht zijn voor de risico’s op pesten, 
arbeidsdiscriminatie en seksuele intimidatie. Regel dat zo snel mogelijk. Uw 
brancheorganisatie en arbodienst kunnen u verder helpen. Kijk ook eens bij het Steunpunt 
RI&E.  

Er zijn factoren die het risico op ongewenste omgangsvormen in een organisatie verhogen: 
werktijden buiten reguliere kantooruren, hoge werkdruk in combinatie met weinig 
autonomie, onduidelijkheid bij een reorganisatie, uitbesteed werk, werken met 
uitzendkrachten en het door elkaar lopen van werk en privé. Spelen deze factoren? Dan 
moeten ze in de RI&E beoordeeld worden. 

3. Stel gedragsregels op voor onderlinge communicatie en omgang op de werkvloer 

Zo zorgt u ervoor dat: 

• iedereen weet wanneer er sprake is van persten, arbeidsdiscriminatie en/of seksuele 
intimidatie; 

• medewerkers een eenduidige werkwijze hanteren; 
• incidenten op een vaste manier worden gemeld. 

Geef leidinggevenden voorlichting over het herkennen en aanpakken van ongewenst gedrag 

4. Deze voorlichting zorgt ervoor dat uw leidinggevenden: 

• ongewenst gedrag herkennen; 
• weten hoe ze moeten ingrijpen. 

Zorg dat leidinggevenden daadwerkelijk ingrijpen als zij worden geconfronteerd met 
ongewenst gedrag 

5. Dit doet u bijvoorbeeld: 

• door dit te bespreken met leidinggevenden, onder andere in functioneringsgesprekken; 
• door uw leidinggevenden gerichte trainingen te laten volgen. 
•  

6. Stel een onafhankelijke vertrouwenspersoon aan 
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Dat kan iemand in uw organisatie zijn, maar u kunt ook een 
externe vertrouwenspersoon aanstelling. Signalen van deze vertrouwenspersoon gebruikt u 
vervolgens om ongewenst gedrag terug te dringen.  

Zorg dat de vertrouwenspersoon is opgeleid: Het is belangrijk dat hij of zij weet welke taken 
en bevoegdheden horen bij de functie van vertrouwenspersoon. Zorg ook dat de 
contactgegevens van de vertrouwenspersoon op een vaste, zichtbare plek zijn terug te 
vinden. En wijs uw medewerkers hier actief op. Zodat alle medewerkers de 
vertrouwenspersoon kennen en kunnen bereiken.  

Lees ook de informatie op Arboportaal. 

Zorg dat uw vertrouwenspersoon goed is opgeleid 

Het is belangrijk dat hij of zij weet welke taken en bevoegdheden horen bij de functie van 
vertrouwenspersoon. 

Zorg dat alle medewerkers de vertrouwenspersoon kennen en kunnen bereiken 

Zorg dat de contactgegevens van de vertrouwenspersoon op een vaste, zichtbare plek zijn 
terug te vinden. En wijs uw medewerkers hier actief op. 

7. Zorg voor een klachtenregeling die bekend is onder alle medewerkers 

Zorg dat de klachtenregeling op een vaste, zichtbare plek is terug te vinden. En wijs uw 
medewerkers hier actief op. 

8. Zorg voor goede procedures voor de professionele opvang en nazorg voor 
slachtoffers van pesten, arbeidsdiscriminatie en seksuele intimidatie 

In een goede procedure staat onder meer: 

• hoe slachtoffers opvang en nazorg krijgen; 
• welke praktische ondersteuning slachtoffers krijgen, bijvoorbeeld coaching. 
•  

9. Leg vast hoe u daders aanpakt die pesten, discrimineren of seksueel intimideren 

Maak onder meer duidelijk: 

• welke sancties u oplegt, en wanneer; 
• in welke gevallen u aangifte doet bij de politie. 

Betrek de OR! 
Heeft uw organisatie een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Betrek deze 
dan bij het opstellen van deze afspraken. 

10. Geef uw medewerkers voorlichting over pesten, arbeidsdiscriminatie en seksuele 
intimidatie en de maatregelen daartegen 
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Goede voorlichting: 

• gaat specifiek in op de situatie van de medewerker; 
• behandelt specifieke risico’s, laat zien hoe medewerkers die kunnen herkennen, en wat de 

gevolgen ervan kunnen zijn; 
• bespreekt de maatregelen tegen de verschillende risico’s; 
• maakt duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de maatregelen. 

Houd bij welke medewerkers voorlichting hebben gekregen. Zorg dat ook nieuwe 
medewerkers deze voorlichting zo snel mogelijk krijgen. De voorlichting moet regelmatig 
bijgehouden worden. Zo blijft de kennis van medewerkers op peil, ook bij nieuwe situaties 
en ontwikkelingen. 

11. Worden (nieuwe) medewerkers voorgelicht over de aanwezigheid, bereikbaarheid 
en taken van de vertrouwenspersoon? 

 
Maak bij voorkeur op een zichtbare plek bekend wie de vertrouwenspersoon is. Verwijs 
daarbij naar toegankelijke informatie over zijn of haar aanwezigheid, taken en wat je 
daarvan kan verwachten. Nieuwe medewerkers in dienst: neem in de introductie deze 
voorlichting mee. 
 

12. Worden medewerkers die risico lopen getraind? 
 
Training en opleiding kunnen medewerkers helpen om zich de vaardigheden eigen te 
maken die bijdragen aan een veiliger werkklimaat. Denk aan medewerkers met zeer 
regelmatig telefonisch contact, medewerkers in de directe zorg, handhaving of aan balies 
en recepties 
 

13. Evalueer uw beleid en maatregelen tegen ongewenst gedrag minimaal één keer per 
jaar 

Zo beoordeelt u of uw beleid nog past bij de situatie in uw bedrijf, en of uw maatregelen 
effect hebben. Op grond hiervan past u maatregelen aan, voert u nieuwe maatregelen in of 
doet u opnieuw onderzoek. 

Evalueren kan bijvoorbeeld op de volgende manieren: 

• u bespreekt de effectiviteit van de maatregelen met OR,  preventiemedewerkers en/of 
andere inhoudelijke deskundigen; 

• u bespreekt de effectiviteit van de maatregelen binnen de teams en laat uw medewerkers 
actief meedenken over verbeteringen van het agressiebeleid. 

Doe dit minimaal één keer per jaar. Evalueert u mondeling? Zorg dan wel voor een 
schriftelijk verslag. 

14.  Wordt er aandacht besteed aan preventie? eventueel samen met arbodienst? 



Voorkomen is beter dan genezen. Door extra aandacht te besteden aan preventie is de 
kans een stuk kleiner op ongewenst gedrag. Denk bijv. aan zaken die met inrichting te 
maken hebben, zoals twee deuren in spreekkamers met risicovolle klanten, of verbeteren 
verlichting in donkere hoeken. Of voorkomen dat (telefonische) wachtrijen kunnen 
ontstaan of onduidelijkheid bij facturen. 
 

15.  Als er binnen uw branche een arbocatalogus over ongewenst gedrag is (zoekterm 
google: arbocatalogus en naam branche), gebruikt u die? 

 
In de arbocatalogus van uw branche kunt u afspraken en voorbeelden vinden die specifiek 
zijn voor uw organisatie. Soms zijn er op sectorniveau afspraken gemaakt over 
klachtencommissies en vertrouwenspersonen. Gebruik de informatie en afspraken. 


