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Jaarverslag Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag  
voor de Decentrale Overheid 2013 
 
 Inleiding 
 
In dit Jaarverslag 2013 doet de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag verslag 
van haar activiteiten van het afgelopen jaar. In 2013 werden vijftien klachten over 
ongewenst gedrag ingediend. Nadat er in 2012 slechts vijf klachten werden ingediend laat 
2013 een stijging van het aantal ingediende klachten zien. Nog steeds zijn dit er  minder 
dan in de eerste jaren van het bestaan van de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst 
Gedrag, waarin gemiddeld twintig klachten per jaar werden behandeld.  
De aard van de klachten, behandeld in 2013, is min of meer vergelijkbaar met die van  de 
klachten uit het jaar 2012. Het ongewenst gedrag waarover wordt geklaagd heeft enerzijds 
betrekking op  echte vormen van seksuele intimidatie, intimidatie en pesten, anderzijds 
zijn in de klachtomschrijving  regelmatig tevens aspecten van een lopend arbeidsconflict te 
onderkennen. 
 
In 2013 zijn negen van de veertien ingediende klachten in onderzoek genomen, en 
afgehandeld met een rapport en een advies aan het bevoegd gezag. In de andere vijf 
gevallen was de klacht niet ontvankelijk of is de klacht ingetrokken. In bijlage 1 is het 
overzicht van de afgehandelde klachten opgenomen. Bijlage 2 bevat een beknopte 
samenvatting van alle ingediende klachten. 
 
In dit verslag komen achtereenvolgens  de taken van de Landelijke Klachtencommissie 
Ongewenst Gedrag (verder: Klachtencommissie) en de taken van het secretariaat aan de 
orde. Vervolgens wordt ingegaan op de afgehandelde klachten. Tot slot komt de evaluatie 
van de Helpdesk Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag aan bod, waarmee in 
het najaar van 2012 is gestart. 
 
 
Taken Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag 
 
A. De Klachtencommissie 
 
De Klachtencommissie heeft als taak een klacht over ongewenst gedrag te onderzoeken 
en over de gegrondheid ervan advies uit te brengen aan het bevoegd gezag. Ongewenst 
gedrag is gedefinieerd als gedrag dat valt binnen de begrippen seksuele intimidatie, 
intimidatie, agressie, geweld en pesten zoals bedoeld in artikel 1, derde lid, sub e van de 
Arbeidsomstandighedenwet, alsmede discriminatie zoals bedoeld in de Algemene wet 
gelijke behandeling.  
 
De Klachtencommissie neemt alleen zaken in behandeling van bij de VNG aangesloten 
instellingen die de Klachtenregeling van toepassing hebben verklaard en zich hebben 
aangesloten bij de Klachtencommissie. Naast gemeenten kunnen ook andere 
overheidsinstanties zoals waterschappen, provincies en organisaties gebaseerd op de 
Wet gemeenschappelijke regelingen zich aansluiten bij de Klachtencommissie.  
 
Per 1 januari  2013 bedroeg het aantal aangesloten  organisaties 211, waarvan 176 
gemeenten, 7 deelgemeenten, 10 gemeenschappelijke  regelingen, 4 GGD’en, 1 sociale 
werkvoorziening, 8 veiligheidsregio’s, 1 provincie, 1 waterschap en 3 andere organisaties.  
Per 31 december 2013 bedroeg het totaal aantal aangesloten organisaties 253, waarvan 
212 gemeenten,  7 deelgemeenten, 13 gemeenschappelijke regelingen, 7 GGD’en, 1 
sociale werkvoorziening, 7 veiligheidsregio’s, 1 provincie, 2 waterschappen en 3 andere 
organisaties. In totaal zijn dit 253 decentrale overheidsorganisaties. 
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Dit betekent een groei van 42 decentrale overheidsorganisaties die bij de 
Klachtencommissie zijn aangesloten. 
 
Procedure 
Een klager kan een klacht rechtstreeks bij de Klachtencommissie indienen of bij het 
bevoegd gezag van de aangesloten organisatie waarbij hij in dienst is of tot kort daarvoor 
in dienst was. Wanneer klager een klacht indient bij het bevoegd gezag zendt het bevoegd 
gezag van de organisatie de klacht zo spoedig mogelijk door aan de Klachtencommissie.  
 
Een eerste  toets van de mogelijke bevoegdheid van de Klachtencommissie vindt plaats 
bij het College voor Arbeidszaken van de VNG. Hier wordt gekeken naar de formele 
vereisten, dat wil zeggen of een organisatie is aangesloten bij de klachtenregeling, een 
interne regeling kent en aan de andere formele vereisten voldoet. Is dat het geval dan 
zendt het College voor Arbeidszaken de klacht zo snel mogelijk door naar de 
Klachtencommissie. De Klachtencommissie beoordeelt of de klacht binnen de criteria van 
de Klachtenregeling valt, de Klachtencommissie bevoegd is om de klacht te behandelen 
en of de klacht qua inhoud ontvankelijk is. 
 
De Klachtencommissie hoort klager en aangeklaagde en eventueel anderen die mogelijk 
informatie kunnen verschaffen die voor een goed beeld van de zaak van belang kan zijn. 
De Klachtencommissie brengt advies uit aan het bevoegd gezag, dat vervolgens een 
finaal besluit neemt. Het bevoegd gezag maakt zijn besluit bekend aan klager en 
aangeklaagde en aan de Klachtencommissie. 
 
Samenstelling commissie 
De Klachtencommissie bestond in 2013 uit de volgende leden: 
Mevrouw mr. Riek Vilters, jurist, voorzitter 
De heer mr. drs. Eric Giesbers, jurist/econoom, lid en plaatsvervangend voorzitter 
Mevrouw drs. Carien Kalmeijer, psychotherapeut, lid 
De heer mr. drs. Rien Lutmers, jurist/theoloog, lid 
De heer drs. Peter Noordraven, klinisch psycholoog, lid 
Mevrouw drs. Mieke Poelsma, arts/seksuoloog, lid 
Mevrouw drs. Rian van Tilburg, sociaal pedagoog, lid 
Mevrouw mr. dr. Marlies Vegter, jurist, lid. 
 
De leden van de Klachtencommissie werken collegiaal samen; voor de behandeling van 
een klacht wordt een behandelcommissie samengesteld die bestaat uit een voorzitter en 
twee leden, waarbij het uitgangspunt van de keuze de deskundigheid op het gebied van 
de betreffende klacht is. Zorgvuldigheid van opereren van de Klachtencommissie blijft het 
belangrijkste aandachtspunt, zowel inhoudelijk als procedureel.  
 
 
B. Het secretariaat 
 
Het secretariaat van de Klachtencommissie wordt verzorgd buiten de VNG.  Mevrouw drs. 
Tamara de Reu fungeert als secretaris, mevrouw mr. drs. Frouwke J.R. de Boer als 
plaatsvervangend secretaris. De registratie, archivering en overige administratieve 
ondersteuning is ondergebracht bij het College voor Arbeidszaken van de VNG; hiervoor 
was mevrouw drs. Hakima Lamchachti in 2013 verantwoordelijk. Eind 2013 zijn haar taken 
aangaande de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag overgenomen door 
mevrouw mr. Maartje Dessens. 
 
De werkzaamheden van de secretarissen bestaan uit het procedureel en inhoudelijk 
ondersteunen van de Klachtencommissie, in het bijzonder door verslag te leggen van de 
hoorgesprekken en het adviesrapport aan gemeenten te concipiëren. Zij zijn tevens 
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aanspreekpunt voor klagers, aangeklaagden en de andere medewerkers van de 
betreffende organisatie en beheren de Helpdesk LKOG. De secretarissen werken in 
goede samenwerking en afstemming met de VNG.  
 
 
De klachten 
 
In 2013 werden vijftien klachten ingediend, welke afkomstig waren (van klagers) uit 
gemeenten, een waterschap en een GGD. Tien van deze klachten zijn onderzocht en 
twee klachten zijn, eventueel na vooronderzoek, niet ontvankelijk verklaard. Twee 
klachten zijn weer ingetrokken en één onderzoeksdossier is gesloten, omdat de klacht niet 
onderzocht kon worden in verband met langdurige ziekte van aangeklaagde, waardoor 
deze niet gehoord kon worden. 
 
Van de vijftien in 2013 binnengekomen klachten zijn er zeven ingediend door vrouwen en 
acht door een man. Dertien klachten kwamen rechtstreeks binnen bij de 
Klachtencommissie, twee via de werkgever.  
 
Twee klachten hadden betrekking op seksuele intimidatie. Twee klachten gingen (deels) 
over discriminatie. Twee klachten zijn ingediend naar aanleiding van bedreiging. De 
overige klachten betroffen intimidatie en pesten. Van het totaal aantal ingediende klachten 
waren elf gevallen nauw verwant aan een lopend arbeidsconflict. 
 
Van de tien onderzochte klachten is er één gegrond en zijn er negen ongegrond verklaard. 
Gebruikelijk is een verdeling van 40 % gegrond en 60% ongegrond. De eerder genoemde 
verwevenheid van klachten over ongewenst gedrag met lopende arbeidsconflicten zorgt er 
voor dat het percentage uitspraken ongegrond in 2013 hoger uitvalt. 
 
Het overzicht van de in 2013 binnengekomen en afgehandelde klachten is opgenomen in 
bijlage 1. In bijlage 2 zijn deze klachten kort samengevat. 
 
Inhoud klachten 
Voor de in 2013 binnengekomen klachten voerden de klagers verschillende gronden aan: 
misstanden c.q. ongewenste omgangsvormen, onzorgvuldig handelen, schofferend 
gedrag, verhinderen van functie-uitoefening, bedreiging, seksuele intimidatie, intimidatie, 
laster en pesten. Deze gronden zijn  niet allemaal in overeenstemming met de criteria 
zoals genoemd in artikel 1 van de Klachtenregeling. Die criteria sluiten aan bij de 
Algemene wet gelijke behandeling de artikelen 1, 1a, 2  waar het gaat over discriminatie 
en (seksuele) intimidatie en artikel 3 lid 2 jo. artikel 1 lid 3 sub e en f van de 
Arbeidsomstandighedenwet, waar het gaat om agressie, geweld en pesten. De 
Klachtencommissie brengt een klacht, voor zover relevant en mogelijk, onder de noemer 
van één of meer van de criteria die volgens de Klachtenregeling binnen haar competentie 
vallen. 
Het blijkt in veel gevallen nodig het criterium ‘intimidatie ‘ als grondslag voor een klacht te 
combineren met het criterium ‘pesten’. Aan de ene kant is dat omdat intimidatie als 
criterium alleen in combinatie met discriminatie in de Klachtenregeling is opgenomen -dat 
is een gevolg van de regelgeving- aan de andere kant omdat klagers zelf soms melding 
maken van deze tweeledigheid in hun klacht. In veel gevallen zijn zulke klachten in 
meerdere of mindere mate verweven met een gerezen arbeidsconflict.  
Als het om een zuiver arbeidsconflict gaat verklaart de Klachtencommissie deze klachten 
niet ontvankelijk, omdat de Klachtencommissie niet bevoegd is inzake arbeidsconflicten. 
Aspecten van pesten zijn: sociaal isoleren, het werken onaangenaam of onmogelijk 
maken, bespotten, roddelen/geruchten verspreiden, dreigementen, lichamelijk geweld en 
seksuele intimidatie. De Klachtencommissie heeft besloten de verschijningsvormen van 
pesten expliciet te gebruiken voor de ordening van de feiten. De opsomming daarvan kan 
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helpen bij het duiden van feiten, het vaststellen van ontvankelijkheid/gegrondheid en bij 
het advies dat de Klachtencommissie uitbrengt aan het bevoegd gezag.  
 
Advies en besluitvorming 
Indien de Klachtencommissie een klacht gegrond verklaart, kan zij al naar gelang van de 
ernst van de zaak aan het bevoegd gezag adviseren een maatregel of een sanctie toe te 
passen , variërend van een (schriftelijke) waarschuwing  tot ontslag. In het geval van het 
ongegrond verklaren van een klacht wordt doorgaans rehabilitatie van de aangeklaagden 
geadviseerd. Veelal brengt de commissie in het adviesrapport onder de aandacht  dat de 
commissie zich ervan bewust is dat klager(s), aangeklaagde(n), collega-getuigen en hun 
omgeving gedurende de onderzoeksperiode schade hebben opgelopen. Het afleggen van 
een verklaring voor de commissie wordt nog al eens als belastend ervaren. Vaak adviseert 
de commissie daarom als aanvulling voortvarend te werken aan herstel van onderling 
vertrouwen en om er zorg voor te dragen dat getuigen geen nadeel ondervinden van het 
feit dat ze een verklaring hebben afgelegd voor de Klachtencommissie. 
Voor zover bekend zijn de oordelen gegrond/ongegrond en de aanbevelingen van de 
Klachtencommissie geheel of gedeeltelijk overgenomen.  
 
Afhandeling klachten 
Zodra de Klachtencommissie een klacht heeft ontvangen wordt uit de beschikbare leden 
een commissie samengesteld. Echter, het blijft nagenoeg onmogelijk klachten af te 
handelen binnen de in de Klachtenregeling gestelde acht weken na ontvangst van de 
klacht, waardoor doorgaans gebruik moet worden gemaakt van de mogelijkheid tot 
verdaging. Oorzaken op inhoudelijk vlak zijn onder andere onvoldoende informatie in de 
klachtbrief en onduidelijkheid over de ontvankelijkheid van de klacht. In die gevallen moet 
eerst aanvullende informatie worden opgevraagd. Ook op het gebied van de organisatie 
kunnen oorzaken van vertraging liggen: vakanties en agendaproblemen bij 
klagers/aangeklaagden (of hun raadslieden) en getuigen. 
 
 
Kosten 
De hoogte van de kosten van een klachtenonderzoek zijn volledig afhankelijk van de 
complexiteit klacht, het aantal betrokkenen en daarmee de intensiviteit van het onderzoek. 
In 2013 lagen de gemiddelde kosten van een klachtenonderzoek rond de €7.500,-. 
 
 
Evaluatie Helpdesk 
In 2012 is door de LKOG een inventariserend onderzoek naar de gangbare praktijk van 
vertrouwenspersonen ongewenst gedrag uitgevoerd bij alle Nederlandse gemeenten. Uit 
de onderzoeksresultaten bleek dat een groot deel van de vertrouwenspersonen behoefte 
had aan een helpdesk, waaraan vragen omtrent de mogelijkheden van de LKOG 
voorgelegd kunnen worden. Om aan deze behoefte tegemoet te komen heeft de LKOG 
een emailadres geïntroduceerd, namelijk Helpdesk.LKOG@vng.nl, wat door 
vertrouwenspersonen, P&O-functionarissen, leidinggevenden, klagers en aangeklaagden 
benaderd kan worden voor het bespreken van casuïstiek, het inwinnen van onafhankelijk 
en vertrouwelijk advies, het  verkrijgen van informatie over de procedures en het 
inschatten van de ontvankelijkheid van een klacht. Deze helpdesk wordt bemand door de 
secretaris en de plaatsvervangend secretaris van de LKOG.  
 
In de anderhalf jaar van het bestaan van de Helpdesk is door 10 medewerkers (7 
vertrouwenspersonen, 2 beleidsmedewerkers P&O en 1 persoon, functie onbekend) van 
decentrale overheden gebruik gemaakt voor het stellen van 8 vragen over de procedure, 3 
aansluitingsvragen en 2 inhoudelijke vragen.  
 

mailto:Helpdesk.LKOG@vng.nl
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In de periode april 2013-april 2014 is er een toename te zien van het aantal vragenstellers 
van 3 naar 8 en het zijn vooral de vertrouwenspersonen en medewerkers P&O die de 
Helpdesk benutten. 
Ook in het laatste jaar zijn de gestelde vragen op zichzelf de “juiste” vragen in de zin van 
het soort vragen waarvoor medewerkers die bezig zijn met klachtbehandeling zich gesteld 
zien.  
 
Het wordt gewaardeerd dat er binnen 24 uur een (eerste) reactie op de vragen wordt 
gegeven en een nader antwoord blijft nooit langer dan een paar dagen uit. 
 
Onbekendheid van de Helpdesk wordt als voornaamste reden gezien voor het beperkt 
aantal gebruikers. In het afgelopen jaar is het, door allerlei omstandigheden, niet goed 
mogelijk geweest veel te doen aan het vergroten van de toegankelijkheid en de 
bekendheid van de LKOG. Dit betekent ook dat het bestaan van de Helpdesk niet actief 
onder de aandacht is gebracht van de verschillende doelgroepen. Desondanks neemt het 
aantal ingediende klachten toe en is het aantal vragenstellers aan de Helpdesk meer dan 
verdubbeld.  
 
Conclusie 
De conclusie van de evaluatie van het functioneren en het gebruik van de Helpdesk is dat 
het aantal gebruikers niet in verhouding staat tot de kosten. Er zal gewerkt worden aan 
een goed alternatief om aan de behoefte aan een loket waar men terecht kan met 
procesmatige en inhoudelijke vragen te voldoen. Totdat dit alternatief is geïntroduceerd 
zal de Helpdesk in zijn huidige vorm worden gehandhaafd. 
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Bijlage I  Schematisch overzicht van de klachten in 2013 
 

 2013-
001 

2013-
002 

2013-
003 

2013-
004 

2013-
005 

2013-
006 

2013-
007 

2013-
008 

2013-
009 A 

2013-
009 B 

2013-
010 

2013-
011 

2013-
012 

2013-
013 

2013-
014 

Organisatie                

Gemeente of 
gemeentelijke  
Instelling 

x x x x x  x x    x x x  

Waterschap      x          

GGD         x x     x 

Veiligheidsregio           x     

                

Klager                

Vrouw x  x x x   x   x   x  

Man  x    x x  x x  x x  x 

                

Ongewenst gedrag                

Seksuele intimidatie x             x  

Intimidatie  x x x x x x x x x x x x x x 

Pesten  x x x x x     x x  x  

Discriminatie x           x    

Agressie/geweld        X x       

                

Klacht                

Ontvankelijk x  x   x x x x x x x x x  

Niet ontvankelijk    x           x 

Ingetrokken  x   x           

Aangehouden                

Niet afgerond           x     

                

Uitspraak                

Gegrond            x    

Ongegrond x  x   x x x x x  x x x  

Niet van toepassing  x  x x      x    x 
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Bijlage II  Samenvattingen klachten 
 
 
 
2013-001 
 

 

Organisatie  : gemeente 
Klager   : medewerker (vrouw) 
Aangeklaagden 
  

: aangeklaagde 1, medewerker (man), aangeklaagde 2, medewerker   
  (man) 

Ongewenst gedrag : seksuele intimidatie en discriminatie 
Procedure  : In overleg met vertrouwenspersoon en leidinggevende is besloten  

  een klacht in te dienen bij de LKOG. Tevens heeft klaagster aangifte  
  bij de politie gedaan van aanranding. 

 
Klacht   

 
: 

Klaagster heeft een klacht ingediend tegen aangeklaagde 1 in verband met seksuele 
intimidatie, betreffende aanranding, en discriminatie, bestaande uit het maken van nationaal 
socialistische opmerkingen en gebaren. Haar klacht gericht tegen aangeklaagde 2 betreft 
discriminatie, bestaande uit het maken van nationaal socialistische opmerkingen en 
gebaren.  
Ten overstaan van de commissie heeft klaagster verschillende incidenten beschreven 
waarbij aangeklaagde 1 haar tegen haar wil aanraakte. Zowel aangeklaagde 1 als 
aangeklaagde 2 maakten volgens klaagster in haar aanwezigheid nationaal socialistische 
opmerkingen en gebaren, hetgeen voor klaagster kwetsend was in verband met de Duitse 
nationaliteit van haar echtgenoot. 
Aangeklaagde 1 ontkent dat hij klaagster tegen haar wil heeft aangeraakt. Hij stelt dat zij 
beiden een goede werkrelatie onderhielden waarbinnen hij nooit heeft bemerkt dat klaagster 
afstand van hem hield, omdat ze zich door hem seksueel geïntimideerd heeft gevoeld. Ook 
de beschuldigingen omtrent discriminatie door het maken van nationaal socialistische 
opmerkingen en gebaren worden door aangeklaagde 1 ontkent.  
Aangeklaagde 2 ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan discriminatie in de vorm van 
nationaal socialistische opmerkingen en gebaren.  
Beide aangeklaagden geven aan dat er binnen de collegiale sfeer op de afdeling wel eens 
grappen werden gemaakt over Duitsland. Geen van de gehoorde getuigen heeft de gestelde 
feiten kunnen bevestigen.  
Aangeklaagde 1 heeft de beschuldigingen omtrent seksuele intimidatie gemotiveerd 
weersproken. Daarnaast past seksuele intimidatie niet in het beeld van de werkverhouding 
tussen hem en klaagster. De Klachtencommissie heeft niet kunnen vaststellen dat er een 
seksueel intimiderende of kwetsende omgeving is ontstaan die een aanslag vormde op de 
waardigheid van klaagster. 
Klaagster heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat door aangeklaagde 1 en 
aangeklaagde 2 jegens haar direct onderscheid werd gemaakt op grond van de nationaliteit 
van haar echtgenoot. De Klachtencommissie heeft niet kunnen vaststellen dat er sprake is 
van opzettelijke belediging. Er is daarom niet gebleken van discriminatie. 
 
 
Oordeel  : ongegrond 
Advies  : het overnemen van het oordeel van de commissie en hierover in  

  gesprek gaan met klaagster en aangeklaagden. 
Bijzonderheid  : geen 
Duur procedure : 16 weken 
Besluit bevoegd gezag : advies commissie overgenomen 
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2013-002 
 
Organisatie  : gemeente 
Klager 
  

: medewerker ( man) 

Aangeklaagde  : leidinggevende (man) 
Ongewenst gedrag : intimideren en/of pesten  
Procedure  : door Commissie Klokkenluiders gemeentelijke overheid met   

  instemming klager in handen van LKOG 
 

Klacht   : 
Klager die gevraagd was te solliciteren, kreeg in tegenstelling tot belofte geen vast contract; 
naar zijn gevoel werd hij (weg)gepest en geïntimideerd, door aangeklaagde die hem geen 
passend werk gaf, zijn inbreng negeerde en negatief over hem sprak.   
 
Oordeel  : Klacht ingetrokken, dus niet van toepassing 
Advies  : Niet van toepassing 
Bijzonderheid  : Met klager is een informerend en oriënterend gesprek gevoerd.   

  Klager gaf er de voorkeur aan eerst de interne procedure binnen de  
  gemeente te volgen en zal daarna contact opnemen met de LKOG;  
  dus opschorting van de klachtbehandeling. Na een paar rappels en   
  contacten trekt de klager de klacht in. 

Duur procedure : 3 weken behandeld en 26 weken opgeschort op verzoek klager 
Besluit bevoegd gezag : Niet van toepassing 
 
 
2013-003 
 

 

Organisatie  : gemeente 
Klager   : medewerker (vrouw) 
Aangeklaagde  : leidinggevende (man) 
Ongewenst gedrag : ongelijk behandelen en intimidatie 
 
Klacht   

 
: 

Klaagster heeft een klacht ingediend tegen haar leidinggevende in verband met onheuse 
bejegening. Klaagster heeft in haar klacht en haar toelichting hierop verschillende ervaringen 
en incidenten beschreven die haar het gevoel gaven dat aangeklaagde haar anders 
behandelt dan anderen, haar met regelmaat met luide stem terecht wijst in aanwezigheid van 
anderen en haar negeert.  
Zowel aangeklaagde als de gehoorde getuigen geven aan dat klaagster door aangeklaagde 
niet anders behandeld wordt dan anderen. Wel wordt meerdere malen bevestigd dat over de 
houding en het gedrag van klaagster vaker dan gemiddeld meldingen of klachten binnen 
komen, waarop door aangeklaagde richting haar actie wordt ondernomen. De commissie 
heeft echter niet kunnen vaststellen dat aangeklaagde daarbij als doel had om klaagster te 
pesten of te intimideren.  
Voor geen van de incidenten die klaagster aanvoert om aan te tonen dat ze door 
aangeklaagde genegeerd wordt, zoals geen gedag zeggen en niet reageren op telefoontjes 
en voicemail, heeft de commissie bewijs kunnen vinden. 
Aangeklaagde heeft de beschuldigingen gemotiveerd weersproken en daarnaast past dit 
gedrag niet in het beeld dat getuigen van hem schetsen. De Klachtencommissie heeft niet 
kunnen vaststellen dat er sprake is van ongelijke behandeling. Er is hooguit sprake van een 
andere vorm van aandacht in verband met de ziektegeschiedenis van klaagster en 
regelmatige meldingen/klachten over de houding en het gedrag van klaagster richting 
burgers. Aangeklaagde is volgens de commissie voornamelijk bezig geweest met aansturen 
en aanspreken. Er is niet gebleken dat de manier waarop hij dit deed duidt op intimidatie, wat 
niet hoeft te betekenen dat zijn directe manier van communiceren en kritisch vragen stellen 
bij klaagster geen negatieve connotatie heeft opgeleverd.  
 
Oordeel  : ongegrond 
Advies  : het overnemen van het oordeel van de commissie en hierover in  
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  gesprek gaan met klaagster en aangeklaagde 
Bijzonderheid  : geen 
Duur procedure : 11 weken 
Besluit bevoegd gezag : onbekend 
 
 
2013-004 
 

 

Organisatie  : gemeente 
Klager   : medewerker (vrouw) 
Aangeklaagden  : aangeklaagde 1, medewerker (man), aangeklaagde 2,   

  leidinggevende (man) 
Ongewenst gedrag : Pesten/ intimidatie 
Procedure  : Klaagster heeft rechtstreeks een klacht ingediend bij de LKOG.  

  Om te kunnen vaststellen of hetgeen klaagster stelt ontvankelijk is, is   
  de commissie een vooronderzoek gestart, aangezien de omschrijving  
  van de klacht en de toelichting hierop onvoldoende informatie  
  bevatten. Zou uit het vooronderzoek blijken dat de klacht ontvankelijk   
  is, dan zou de commissie een klachtenonderzoek starten.  
 

Klacht   : 
Klaagster stelt dat aangeklaagde 1, die haar gedurende een verbetertraject zou coachen, 
misbruik heeft gemaakt van informatie en bevoegdheden ten nadele van klaagster. 
Aangeklaagde 2 wordt als leidinggevende verbaal geweld, negatieve beeldvorming, 
vooringenomenheid en wegpesten verweten.  
Uit de verklaringen blijkt dat tussen klaagster, haar collega’s en haar leidinggevende(n) een 
verschil van mening bestond over het functioneren van klaagster. Leidinggevenden spraken 
klaagster aan op onvoldoende functioneren en verbonden hier consequenties aan, zoals het 
starten van een verbetertraject. Het feit dat aangeklaagde 1 in opdracht van de toenmalige 
leidinggevende zijn persoonlijke visie op de voortgang van het verbetertraject heeft opgetekend 
in de werkverslagen die hij maakte en deze vervolgens niet met klaagster heeft gedeeld, vindt 
de commissie niet correct. De commissie heeft geen feiten kunnen vaststellen waaruit blijkt dat 
klaagster bewust is buitengesloten of genegeerd. Het feit dat klaagster drie jaar achtereen is 
beoordeeld door een andere leidingevende heeft haar vertrouwen in ieder geval geen goed 
gedaan. Desondanks heeft de commissie geen feiten kunnen vaststellen die doen vermoeden 
dat er sprake was van beeldvorming of vooringenomen standpunten. 
De Klachtencommissie heeft ook geen feiten kunnen vaststellen die duiden op pesten of 
intimidatie met een structureel karakter. Om die reden was er geen aanleiding tot (verdere) 
behandeling van de klacht over te gaan.  
 
Oordeel  : niet ontvankelijk 
Advies  : klacht niet ontvankelijk verklaren 
Bijzonderheid  : geen 
Duur procedure : 17 weken 
Besluit bevoegd gezag : advies overgenomen 
 
 
2013-005 
 

 

Organisatie  : gemeente 
Klager   : medewerker (vrouw) 
Aangeklaagde  :  leidinggevende (man) 
Ongewenst gedrag : intimidatie 
Procedure  : op advies vertrouwenspersoon naar LKOG 

 
Klacht   : 
Klaagster voelt zich onder druk gezet bij een arbeidsconflict over haar inzet en prestaties na 
langdurig werkverband. Na oriënterende telefonische en e-mailcontacten trekt klaagster haar 
klacht in. 
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Oordeel  : klacht ingetrokken, dus niet van toepassing 
Advies  : niet van toepassing 
Bijzonderheid  : geen 
Duur procedure : 9 weken 
Besluit bevoegd gezag : niet van toepassing 
 
 
 
2013-006 
 

 

Organisatie  : waterschap 
Klager   : medewerker (man) 
Aangeklaagden  : aangeklaagde 1, directeur (man), aangeklaagde 2,  

  plaatsvervangend directeur (vrouw), aangeklaagde 3,   
  leidinggevende (man) 

Ongewenst gedrag : pesten, intimidatie 
 
Klacht   

 
: 

Klager stelt dat hij naar aanleiding van een verschil van mening over een procedure tussen 
hem en de directie is weggepest. De manier van aanspreken op dit verschil van mening, de 
manier waarop door leidinggevenden is aangestuurd op het verbeteren van het functioneren 
van klager en de manier van handelen in het kader van zijn re-integratie heeft klager als 
intimiderend ervaren. 
Klager is er van overtuigd dat de pesterijen en intimidaties die hij heeft ervaren het gevolg 
zijn van het door hem aan de orde stellen van de handelwijze omtrent de betreffende 
procedure, waardoor hij ‘eruit gewerkt’ werd. Aangeklaagden en informant stellen dat juist 
klager deze kwestie steeds naar voren haalde, wanneer hij werd aangesproken op zijn 
onvoldoende functioneren. Alle verklaringen in beschouwing genomen komt de commissie 
tot de conclusie dat het haar niet gebleken is dat het verschil van mening achteraf de 
hoofdrol heeft gespeeld in het conflict tussen klager en aangeklaagden. De commissie heeft 
dan ook voor de voorbeelden van pesten en intimidatie die klager noemt geen overtuigend  
bewijs kunnen vinden. Klager zegt genegeerd te zijn, maar de commissie hoort en leest in 
het dossier, dat er frequent serieus overleg is geweest over de onderwerpen re-integratie, 
coaching, mediation en opleidingen. De commissie oordeelt dan ook dat er geen feiten 
kunnen worden vastgesteld die stelselmatig negeren bevestigen. 
 
Oordeel  : ongegrond 
Advies  : het oordeel van de commissie over te nemen 
Bijzonderheid  : geen 
Duur procedure : 16 weken 
Besluit bevoegd gezag : advies commissie overgenomen 
 
 
 
2013-007 
 

 

Organisatie  : gemeente 
Klager   : medewerker ( man) 
Aangeklaagde  : leidinggevende (man) 
Ongewenst gedrag : intimidatie 
Procedure  : vooronderzoek naar ontvankelijkheid en hoorzittingen 

 
Klacht   : 
De kern van de klacht is dat de aangeklaagde een onjuiste verklaring heeft afgelegd over de 
arbeidsgeschiktheid van klager.   
Klager ziet dat als een voorval uit een reeks van gedragingen van aangeklaagde, waardoor 
hij zich onder druk gezet en geïntimideerd voelt. Hij omschrijft zijn klacht als “klacht 
betreffende een niet gezonde en niet veilige werkplek”.  
De Klachtencommissie constateert dat klager en aangeklaagde een tegenstrijdig bericht van 
de bedrijfsarts hebben vernomen. Dat lijkt te zijn veroorzaakt door onduidelijk telefonisch 
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communiceren door de bedrijfsarts. Pas als de bedrijfsarts zijn advies op schrift heeft gesteld 
is duidelijk dat het advies, op basis van het consult luidde: niet arbeidsongeschikt onder de 
voorwaarde van een driegesprek, dat zo snel mogelijk moet plaatsvinden.  
Klager heeft niet aangetoond dat het gedrag van aangeklaagde hem in een vernederende of 
kwetsende situatie heeft gebracht in die zin dat er sprake zou zijn van intimidatie en ook 
overigens is de Klachtencommissie daarvan niet gebleken. 
 
Oordeel  : ongegrond 
Advies : het oordeel van de Klachtencommissie over te nemen en 

  de klacht ongegrond te verklaren, met klager en aangeklaagde     
  het rapport en advies te bespreken en te bezien hoe aan klager in   
  zijn werkomgeving versterking kan worden geboden  
 

Bijzonderheid  : geen 
Duur procedure : 12 weken 
Besluit bevoegd gezag : advies commissie overgenomen 
 
 
 
2013-008 
 

 

Organisatie  : gemeente 
Klager   : medewerker (vrouw) 
Aangeklaagde  : medewerker (man) 
Ongewenst gedrag : bedreiging 
 
Klacht   

 
: 

Klaagster omschrijft in haar klacht een incident waarbij zij is bedreigd door aangeklaagde.  
Op basis van de verschillende verklaringen heeft de commissie niet kunnen vaststellen dat 
er sprake is geweest van fysieke of psychische bedreiging tussen klaagster en 
aangeklaagde. Wel is gebleken van een opeenstapeling aan irritaties die hebben geleid tot 
een escalatie. Klaagster ergerde zich al lange tijd aan de manier van werken van 
aangeklaagde en aan het gebrek aan aandacht hiervoor van leidinggevenden. Ook bij 
aangeklaagde heeft een opeenstapeling van irritaties (ten aanzien van klaagster) er op dat 
moment toe geleid dat hij er voor heeft gekozen klaagster aan te spreken op haar gedrag. 
Onbegrip voor elkaars gedrag heeft een confrontatie met emotionele gevolgen voor zowel 
klaagster als aangeklaagde veroorzaakt.  
De commissie concludeert dat zowel de meewerkend voorman als de verantwoordelijk 
leidinggevende op dat moment niet voldoende hebben gereageerd op een escalatie tussen 
twee mensen die werkzaam zijn in een team waarbinnen de onderlinge verhoudingen en de 
manier van samenwerken juist veel aandacht behoeven. Ook kort na de escalatie is geen 
actie ondernomen om met betrokkenen samen in gesprek te gaan. Juist dit gebrek aan 
aandacht voor een incident dat is voortgekomen uit een opstapeling van irritaties en 
aanvaringen uit het verleden blijkt voor klaagster de reden te zijn geweest om tot een 
officiële klacht te komen. 
 
Oordeel  : ongegrond 
Advies  : de klacht ongegrond te verklaren, met klaagster en aangeklaagde 

het rapport en advies te bespreken en hen mediation aan te bieden 
en binnen het team de onderlinge verhoudingen en samenwerking 
bespreekbaar te maken en te werken aan verbetering. 
 

Bijzonderheid  : geen 
Duur procedure : 12 weken 
Besluit bevoegd gezag : advies commissie overgenomen 
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2013-009 A 
 
Organisatie  : GGD 
Klager   : medewerker (man) 
Aangeklaagde  : medewerker (man) 
Ongewenst gedrag : bedreiging 

 
Klacht   : 
Klager omschrijft in zijn klacht een incident waarbij hij zich bedreigd heeft gevoeld door 
aangeklaagde. 
Uit de verklaringen van klager, aangeklaagde en een getuige blijkt dat de verhouding tussen 
klager en aangeklaagde al lange tijd ernstig verstoord was. Dit heeft uiteindelijk geleid tot 
een confrontatie tussen beiden, die klager als bedreigend heeft ervaren.  
Klager schetst een dreigende situatie waarbij aangeklaagde een paar schoenen richting 
klager gooide en daarna aanstalten maakte om hem te slaan. Aangeklaagde schetst een 
situatie waarbij klager bewust zijn geduld op de proef stelde en bevestigt de schoenen 
uiteindelijk de kamer uit te hebben gegooid. Hij ontkent te zijn opgestaan en te hebben 
gedreigd klager een klap te geven. Beiden hebben bevestigd dat er geen fysiek contact is 
geweest. De commissie heeft niet kunnen vaststellen dat aangeklaagde de intentie had om 
de schoenen gericht naar klager te werpen. Er waren in de kamer geen directe getuigen 
aanwezig die kunnen verklaren wat er precies gebeurde. Een getuige die het incident 
indirect heeft meegekregen doordat ze zich buiten de spreekkamer bevond spreekt van een 
pesterig, kinderachtig geheel. 
De commissie stelt vast dat er sprake is geweest van een vervelende confrontatie tussen 
twee collega’s die moeite hadden met het vinden van een manier om constructief samen te 
werken. De commissie heeft niet kunnen vaststellen dat er sprake was van geweld of 
bedreiging jegens klager door aangeklaagde. 
 
 
Oordeel  : ongegrond 
Advies  : het oordeel van de commissie over te nemen 
Bijzonderheid  : geen 
Duur procedure : 11 weken 
Besluit bevoegd gezag : advies commissie overgenomen 
 
 
2013-009 B 
 

 

Organisatie  : GGD 
Klager   : medewerker (man) 
Aangeklaagde  : leidinggevende (man) 
Ongewenst gedrag : intimidatie/ bedreiging 
 
Klacht   

 
: 

Klager omschrijft in zijn klacht een incident waarbij hij zich geïntimideerd en bedreigd heeft 
gevoeld door aangeklaagde. Daarnaast heeft aangeklaagde zich volgens klager onterecht 
gemengd in een medisch dossier. De commissie doet geen uitspraken over het 
arbeidsconflict dat tussen klager en aangeklaagde speelt. 
Het aanspreken van klager door aangeklaagde, voorafgaand aan het in de klacht 
omschreven incident was bedoeld om (meer) duidelijkheid te krijgen over de motivatie die 
ten grondslag lag aan een afwijkend advies wat klager mondeling had voorgesteld aan een 
cliënte. Deze cliënte had naar aanleiding van dit advies geklaagd bij de leidinggevende van 
klager. Klager voelde zich tijdens het gesprek dat hierop volgde door aangeklaagde 
geïntimideerd en bedreigd door de manier waarop aangeklaagde geen genoegen nam met 
het antwoord van klager. Aangeklaagde ontkent klager op intimiderende of bedreigende 
wijze te hebben benaderd, maar bevestigt dat hij geïrriteerd raakte doordat klager naar zijn 
idee geen antwoord gaf op zijn vraag. Ook zegt hij dat hij zich niet heeft willen mengen in de 
medisch inhoudelijke kant van het advies van klager richting cliënte. De getuige die bij 
desbetreffend gesprek aanwezig was beweert dat het gesprek neutraal begon, maar dat het 
onprettig werd naarmate aangeklaagde zijn vraag moest herhalen omdat er door klager 
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geen antwoord werd gegeven. Intimidatie en bedreiging herkent de getuige niet. 
De commissie heeft op basis van de verklaringen geconcludeerd dat de vraag die 
aangeklaagde aan klager stelde neutraal geformuleerd was, maar gezien het arbeidsconflict 
met klager was het aanspreken naar aanleiding van een klacht per definitie beladen. Klager 
heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat hij de vraag van aangeklaagde heeft beantwoord. 
De commissie stelt vast dat het een onprettig gesprek was, maar vindt onvoldoende gronden 
om te spreken van intimidatie of bedreiging.  Ook heeft de commissie geen feiten kunnen 
vaststellen die bevestigen dat aangeklaagde zich onterecht heeft gemengd in het medische 
dossier. 
 
Oordeel  : ongegrond 
Advies  : het oordeel van de commissie over te nemen 
Bijzonderheid  : geen 
Duur procedure : 11 weken 
Besluit bevoegd gezag : advies commissie overgenomen 
 
 
2013-010 
 

 

Organisatie  : Veiligheidsregio 
Klager   : medewerker (vrouw) 
Aangeklaagde  : senior medewerker (vrouw) 
Ongewenst gedrag : pesten/intimidatie 
Klacht   : 
Klaagster stelt dat haar collega en senior medewerker zich schuldig maakt aan pesten, 
treiteren, intimidatie en uitsluiting op de werkvloer. Voorbeelden die klaagster noemt zijn: 
sociaal isoleren, (belangrijke) informatie achterhouden, onnodig veel kritiek leveren, 
roddelen en prestaties manipuleren en negatief beoordelen richting de leidinggevende. 
Klaagster heeft het pestgedrag met aangeklaagde en verschillende leidinggevenden 
besproken en heeft contact gezocht met een vertrouwenspersoon. Omdat klaagster van 
mening is dat de aandacht tijdens deze gesprekken steeds werd verlegd naar haar 
functioneren en er niet werd gesproken over het door haar ervaren pestgedrag heeft zij 
uiteindelijk een klacht ingediend. 
 
Oordeel  : niet van toepassing 
Advies  : niet van toepassing 
Bijzonderheid  : het onderzoek is lange tijd aangehouden in verband met    

  langdurige ziekte van aangeklaagde, waardoor zij niet in staat   
  was voor de commissie te verschijnen. Uiteindelijk heeft de   
  commissie besloten het dossier te sluiten, omdat het in verband 
  met de afwezigheid van aangeklaagde niet mogelijk was de klacht  
  in onderzoek te nemen. 

Duur procedure : 8 maanden 
Besluit bevoegd gezag : niet van toepassing 
 
 
 
2013-011 
 

 

Organisatie  : gemeente 
Klager   : medewerker (man) 
Aangeklaagde  : 3 medewerker (vrouw), leidinggevende (1) 
Ongewenst gedrag : pesten, intimidatie, discriminatie 
 
Klacht   

 
: 

Klager stelt dat hij door zijn directe collega’s, waartegen zijn klacht in de eerste plaats is 
gericht, structureel genegeerd is, dat hij van hen onnodig veel kritiek kreeg en ongelijk 
behandeld werd en dat zij zich negatief over hem uitlieten tegenover anderen. Klager verwijt 
zijn leidinggevende dat hij onvoldoende heeft gedaan om het genoemde pestgedrag te 
stoppen. Daarnaast beschouwt klager het noemen van zijn arbeidshandicap als reden voor 
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het niet verlengen van zijn dienstverband als discriminatie. 
Klager stelt dat hij kort na zijn aanstelling merkte dat hij binnen het team niet werd 
geaccepteerd. Vooral de aangeklaagde collega’s spraken hem voortdurend en op een 
vervelende manier aan op fouten die hij maakte en sloten hem buiten. Dit had een negatief 
effect op zijn functioneren, doordat hij onzeker werd, er constant op hem werd gelet en over 
hem werd gepraat.  
Aangeklaagden richten zich in hun verklaringen vooral op het onvoldoende functioneren van 
klager. Anderzijds worden de psychische klachten van klager en de uitingen hiervan door 
aangeklaagden als voorbeelden en redenen genoemd dat samenwerken met klager voor 
hen erg belastend was. Uit de verklaringen en gekozen woorden tijdens de hoorgesprekken 
blijkt dat de teamleden veelvuldig met elkaar hebben gesproken over hun ervaringen met 
klager. Daarbij blijkt dat zij het gedrag van klager hebben geduid als gevolg van een 
psychiatrische ziekte. Dit duidt op roddelen en kwaadspreken. 
Voor de klachtencommissie is komen vast te staan dat klager structureel op de huid werd 
gezeten door de drie aangeklaagde collega’s, waardoor een onveilige situatie ontstond, 
terwijl klager vooraf had aangegeven een veilige werkomgeving nodig te hebben. Dit had tot 
gevolg dat aanspreken door aangeklaagden op klager intimiderend overkwam.  
De klachtencommissie stelt vast dat de leidinggevende veel aandacht heeft besteed aan het 
verbeteren van het functioneren van klager. Er is geen aandacht geweest voor het effect van 
de problemen als gevolg van de slechte verhoudingen binnen het team. Het oplossen van de 
problemen die zich voordeden tussen klager en zijn collega’s heeft de leidinggevende 
grotendeels overgelaten aan betrokkenen zelf of ze zijn besproken tijdens individuele 
gesprekken. De klachtencommissie heeft vooralsnog niet kunnen vaststellen dat de 
psychische problemen van klager de directe aanleiding vormden om klager geen vaste 
aanstelling te geven. Van discriminatie door de leidinggevende is daarmee niet gebleken. 
 
Oordeel  : (deels) gegrond 
Advies  : het oordeel van de commissie over te nemen, passende 

maatregelen te treffen jegens aangeklaagden en een interim 
manager aan de afdeling toe te wijzen, die deskundigheid heeft op 
gedragsaspecten en het veranderen van groepsgedrag en die te 
laten adviseren over de gewenste samenstelling en de 
noodzakelijke competenties van het team.  
 

Bijzonderheid  : geen 
Duur procedure : 14 weken 
Besluit bevoegd gezag : advies commissie deels overgenomen 
 
 
 
2013-012 
 

 

Organisatie  : gemeente 
Klager   : medewerker (man) 
Aangeklaagde  : leidinggevende (man) 
Ongewenst gedrag : intimidatie 
Procedure  : klacht door bevoegd gezag voor advies in handen gesteld van   

  LKOG  
 

Klacht   :  
Klager stelt dat de aangeklaagde een verklaring over hem heeft afgelegd, die diverse 
leugenachtige uitlatingen die zijn eer en goede naam ten zeerste schaden bevat. Klager 
noemt twee voorvallen waarbij aangeklaagde zich intimiderend jegens hem zou hebben 
gedragen. 
 
1 Het eerste voorval betreft het niet beantwoorden van drie e-mails van klager door 
aangeklaagde. Bij het tweede voorval gaat het om de reactie van aangeklaagde op een 
toespraak, die klager tot hem richtte, bij de kennismakingsbijeenkomst van aangeklaagde 
met klagers afdeling. Die reactie beschouwt klager als bedreiging met ontslag. De door 
klager bedoelde verklaring met diverse leugenachtige uitlatingen, zou aangeklaagde hebben 
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afgelegd bij het bestuur, om het ontslag van klager te bewerkstelligen.  
De Klachtencommissie stelt vast dat aangeklaagde naar aanleiding van de e-mailberichten 
van klager, diens leidinggevende heeft gevraagd klagers vraag te bekijken en af te 
handelen; dat heeft die gedaan, maar omdat de kwestie ingewikkeld was heeft dat enige tijd 
geduurd. Aangeklaagde heeft verzuimd om klager daarvan op de hoogte te stellen. Het was 
correcter geweest als hij dat wel had gedaan, maar hij heeft de vraag van klager niet 
genegeerd.  Evenmin is komen vast te staan dat aangeklaagde op klagers vraag anderszins 
intimiderend heeft gereageerd en kan er bij dit onderdeel van de klacht geen intimidatie in de 
zin van de Klachtenregeling worden vastgesteld. 
 
2 De Klachtencommissie heeft vastgesteld dat aangeklaagde, nadat klager een toespraak 
tot hem had gehouden, tegen hem heeft gezegd: “wij voeren binnenkort een eindgesprek 
met elkaar”. Klager acht deze woorden een bedreiging met ontslag. Gezien de context 
waarin een en ander zich heeft afgespeeld, is de Klachtencommissie van oordeel dat de 
woorden van aangeklaagde hier kunnen worden opgevat als een bedreiging met ontslag, 
maar dat er geen sprake is van intimidatie in de zin van de Klachtenregeling ongewenst 
gedrag, omdat geen afbreuk is gedaan aan de waardigheid van klager en evenmin is voor 
klager op dat moment een bedreigende situatie ontstaan. 
De Klachtencommissie overweegt dat aangeklaagde in zijn verklaring heeft weergegeven, 
wat hij van het optreden van klager had begrepen. Dat hij daarbij op sommige plaatsen de 
nuance wat anders legt, brengt de Klachtencommissie niet tot de conclusie dat “hij de ene 
leugen aan de andere heeft geregen” zoals klager stelt. Evenmin heeft de 
Klachtencommissie kunnen vaststellen dat aangeklaagde “klagers eer en goede naam door 
het slijk heeft gehaald” door zijn weergave van de gebeurtenissen. Wel blijkt duidelijk uit de 
verklaring van aangeklaagde dat hij voorstander is van het ontslag van klager. Dat 
aangeklaagde zijn voorstelling van zaken heeft aangedikt om het ontslag van klager te 
bewerkstelligen, zoals klager suggereert, is de Klachtencommissie in het geheel niet 
gebleken. Klager heeft zijn stelling onvoldoende aannemelijk gemaakt en van intimidatie 
door het afleggen van de verklaring van aangeklaagde is de Klachtencommissie niet 
gebleken. 
 
Oordeel  : ongegrond 
Advies  : oordeel overnemen en klager, aangeklaagde en LKOG informeren 
Bijzonderheid  : geen 
Duur procedure : 11 weken 
Besluit bevoegd gezag : advies commissie overgenomen 
 
 
 
2013-013 
 

 

Organisatie  : gemeente 
Klager   : medewerker (vrouw) 
Aangeklaagden  : aangeklaagde 1, medewerker (man), aangeklaagde 2, medewerker   

  (vrouw) 
Ongewenst gedrag : seksuele intimidatie door aangeklaagde 1 en pesten/intimidatie  

  door aangeklaagde 2 
 
Klacht   

 
: 

Klaagster stelt dat ze gedurende haar stage seksueel geïntimideerd is door aangeklaagde 1, 
doordat hij seksueel getinte en insinuerende opmerkingen maakte tijdens het eten in de 
kantine en in de rookruimte. Ondanks dat klaagster haar leidinggevende hiervan op de 
hoogte heeft gesteld is aangeklaagde 1 nooit aangesproken op zijn gedrag. Nadat de 
leidinggevende aangeklaagde 1 uiteindelijk wel informeerde over de beschuldigingen van 
klaagster wachtte hij haar op in het fietsenhok en intimideerde haar. Aangeklaagde 1 ontkent 
klaagster onheus bejegend te hebben. Geen van de genoemde getuigen bevestigt dat ze 
aangeklaagde 1 seksueel getinte opmerkingen of grappen hebben horen maken richting 
klaagster. Doordat geen van de verklaringen de door klaagster beschreven incidenten 
bevestigen en seksuele intimidatie niet past in het beeld dat van aangeklaagde 1 wordt 
geschetst kan de commissie niet tot de conclusie komen dat er sprake is geweest van enige 
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vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie, met als doel of 
gevolg, dat de waardigheid van klaagster aan te tasten. 
De klacht gericht tegen aangeklaagde 2 behelst pesten/intimdatie. Klaagster stelt dat 
aangeklaagde 2 haar niet accepteerde en haar persoonlijke eigendommen ontvreemde en 
vernielde. Aangeklaagde 2 ontkent klaagster gepest of geïntimideerd te hebben. Zij 
nuanceert de voorvallen die klaagster noemt als voorbeelden van pesten/intimidatie en geeft 
een ander perspectief ten aanzien van de rol die klaagster hierin speelde. Getuigen 
herkennen het gedrag waarvan aangeklaagde 2 wordt beschuldigd niet. Wel bevestigen 
getuigen de verklaring van aageklaagde 2 omtrent de rol van klaagster.  
Doordat geen van de verklaringen het door klaagster beschreven pestgedrag bevestigen kan 
de commissie niet tot de conclusie komen dat er sprake is geweest van intimiderend gedrag 
met een structureel karakter, van aangeklaagde gericht tegen klaagster.  
 
Oordeel  : ongegrond 
Advies  : oordeel overnemen en klager, aangeklaagden en LKOG  

  informeren en aandacht te hebben voor de cultuur van        
  omgangsvormen binnen de afdeling 

Bijzonderheid  : geen 
Duur procedure : 19 weken 
Besluit bevoegd gezag : onbekend 
 
 
 
2013-014 
 

 

Organisatie  : GGD 
Klager   : medewerker (man) 
Aangeklaagde  : P&O functionaris (vrouw) 
Ongewenst gedrag : smaad/laster en het afleggen van valse verklaringen 
Procedure  : De LKOG heeft eerder twee klachten van klager behandeld,   

  gericht tegen een collega en zijn leidinggevende. Beide klachten  
  zijn ongegrond verklaard. Deze klacht is door klager ingediend op  
  basis van nieuwe feiten. 
 

Klacht   : 
Klager stelt dat aangeklaagde hem tijdens een overleg in een kwaad daglicht heeft gesteld  
door klager vreemd gedrag en vijandige bejegening toe te dichten. Richting de arbo-arts 
heeft aangeklaagde klager onder andere beticht van een handgemeen met een collega, wat 
voor de arbo-arts de reden was een psychiatrisch/psychologische expertise te adviseren. De 
combinatie van deze beweringen heeft volgens klager geleid tot zijn oneervol ontslag. 
De commissie leest in de klachtbrief geen feiten lezen die de een of andere vorm van 
ongewenst gedrag doen vermoeden.  
 
Oordeel  : niet ontvankelijk 
Advies  : het oordeel van de commissie over te nemen 
Bijzonderheid  : klager heeft als onderdeel van de klacht  aangegeven niet  

  akkoord te gaan met de uitspraken gedaan door de commissie in  
  zaken 2013-009 A en 2013-009 B in verband met onjuiste  
  verklaringen die hieraan ten grondslag liggen. 

Duur procedure : 2 weken 
Besluit bevoegd gezag : advies commissie overgenomen 
 


