Klachten over ongewenst gedrag bij de overheid
Jaarverslag 2017
Landelijke klachtencommissie ongewenst gedrag voor de decentrale overheid (LKOG)
Pesten. Intimidatie. Discriminatie. Wie bij de decentrale overheid werkt, kan een klacht
indienen over ongewenst gedrag bij de landelijke klachtencommissie LKOG. In 2017 zijn er
veertien klachten over ongewenst gedrag binnengekomen bij deze commissie. In dit jaarverslag
leest u meer over de inhoud van deze klachten en over de beoordeling door de
klachtencommissie. Ook vindt u hierin meer informatie over het werk van de
klachtencommissie en de ontwikkelingen rondom ongewenst gedrag.

Wat doet de LKOG?
De landelijke klachtencommissie ongewenst gedrag voor de decentrale overheid onderzoekt sinds
2005 klachten over ongewenste omgangsvormen binnen overheidsorganisaties. Instellingen zoals
gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio’s hebben zich bij de LKOG aangesloten om klachten
over ongewenst gedrag onafhankelijk te laten onderzoeken. De klachten variëren van
discriminatie, seksuele intimidatie, pesten/intimidatie tot geweld. Een behandelcommissie doet
onderzoek en geeft vervolgens aan het bevoegd gezag advies of een klacht al dan niet gegrond is.
Zorgvuldigheid in combinatie met waarheidsvinding is het belangrijkste kenmerk van het werk van
de klachtencommissie.

Wanneer is er sprake van pesten/intimidatie?
De klachtencommissie gaat bij pesten/intimidatie uit van sociaal isoleren, van het werken
onaangenaam of onmogelijk maken, bespotten, roddelen/geruchten verspreiden, dreigementen,
lichamelijk geweld en seksuele intimidatie. De klachtencommissie gebruikt de verschijningsvormen
van pesten/intimidatie expliciet voor de ordening van de feiten. De opsomming daarvan kan helpen
bij het duiden van feiten, het vaststellen van ontvankelijkheid/gegrondheid en bij het advies dat de
klachtencommissie uitbrengt aan de werkgever.
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Voorwoord
In 2017 heeft het thema seksuele intimidatie veelvuldig aandacht gekregen door de discussies die
zijn gevoerd naar aanleiding van de #metoo-beweging. Dat heeft het afgelopen jaar niet wezenlijk
tot meer klachten over seksuele intimidatie bij de LKOG geleid, maar er zijn wel veel gesprekken
gevoerd over hoe hiermee om te gaan. Inmiddels is langzaam merkbaar dat het bewustzijn op dit
onderwerp een stuk groter is geworden, waardoor organisaties vaker stilstaan bij hun beleid als het
gaat om omgangsvormen.

De onderzoeken die de Klachtencommissie in 2017 heeft gedaan laten zien dat klachten nog steeds
vaak gaan om bejegening, waarbij de machtsverhouding tussen beide partijen geregeld een rol
speelt. Net als bij seksuele intimidatie. Hoe verhoud je je als werknemer tot iemand die mede
bepaalt of jij een mooie opdracht of salarisverhoging krijgt? Geef je duidelijk je grenzen aan als je
het gevoel hebt dat je niet gelijkwaardig wordt behandelt? Of conformeer je je aan dat wat door
anderen wel geaccepteerd lijkt te worden?

De klachtencommissie vraagt in haar adviezen en tijdens gesprekken met het bevoegd gezag vaak
aandacht voor cultuuraspecten die tijdens het onderzoek naar voren zijn gekomen en die (mede)
bepalend zijn geweest voor het escaleren van een situatie tussen medewerkers.

Meer dan in voorgaande jaren kiest de commissie de rol van adviseur/ gesprekspartner en dus niet
alleen een partij die een oordeel velt. Hierover spreken opdrachtgevers hun waardering uit, omdat
het ze helpt adequaat te handelen als het gaat om de consequenties van de klacht waarnaar
onderzoek is gedaan, maar ook bij het voorkomen van een soortgelijke situatie in de toekomst.
Ik hoop altijd dat een situatie die leidt tot een klachtonderzoek niet alleen maar schade oplevert,
maar ook leidt tot gesprekken over hoe men binnen organisaties met elkaar om wenst te gaan en
welke grenzen daarbij horen.

Ben Abbing
Voorzitter Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag
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Klachten in 2017
In 2017 zijn er veertien klachten over ongewenst gedrag ingediend bij de klachtencommissie, vijf meer
dan in 2016. Elf van deze klachten zijn afkomstig van gemeenten, één van een veiligheidsregio en één van
een provincie. Zes klachten zijn ingediend door vrouwen en acht door mannen.
Grondslag van de klachten
Voor de in 2017 binnengekomen klachten over ongewenst gedrag hebben de klagers verschillende
gronden aangevoerd: onzorgvuldig handelen, schofferend en kwetsend gedrag, verhinderen van functieuitoefening, afnemen van taken, bedreiging, seksuele intimidatie, pesten/intimidatie, isolatie en
discriminatie.
Wat is ermee gedaan?
Van de veertien klachten over ongewenst gedrag zijn negen klachten ontvankelijk verklaard en
onderzocht. Van de negen onderzochte klachten zijn er drie gegrond verklaard en bleken zes klachten
ongegrond te zijn. Twee van de veertien binnengekomen klachten zijn ingetrokken. De overige vier
klachten bleken niet ontvankelijk te zijn.

Wie zijn aangesloten bij de LKOG?
In 2016 zijn 288 overheidsorganisaties

Ten opzichte van 2016:

aangesloten bij de LKOG:

•

220 gemeenten

-2

•

27 gemeenschappelijke regelingen

+ 12

•

5 GGD’en

+1

•

3 sociale werkvoorzieningen

+0

•

16 veiligheidsregio’s

+4

•

1 provincie

+0

•

1 gewest

-1

•

2 diversen

-4
+12
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Pesten en discriminatie van een collega niet gestopt
Klacht wordt gegrond verklaard
In geval van ernstige vormen van grensoverschrijdend gedrag is het instellen van een formeel,
deskundig en onafhankelijk onderzoek de verantwoordelijkheid van de werkgever
Een mannelijke werknemer omschrijft in zijn klacht dat hij al vele jaren wordt gepest en gediscrimineerd
vanwege zijn afkomst en achternaam. Hij heeft dit richting zijn leidinggevenden regelmatig aangegeven
en verzocht maatregelen te treffen, maar tot op heden wordt hij nog steeds gepest, bedreigd en
gediscrimineerd. Klager verwijt zijn werkgever dat onvoldoende is ingegrepen waardoor voor hem een
onveilige situatie is blijven bestaan. De commissie wordt gevraagd de klacht gegrond te verklaren en de
werkgever te adviseren passende maatregelen te treffen om agressie, discriminatie en pesten ten
aanzien van klager tegen te gaan.
De klachtencommissie stelt op basis van de definities van ongewenst gedrag vast dat klager herhaaldelijk
te maken heeft gehad met ernstige vormen van grensoverschrijdend gedrag.
Door het management wordt bevestigd dat pesterijen jegens klager meerdere malen hebben
plaatsgevonden, zoals het bekladden en besmeuren van zijn kledingkast. De werkgever geeft aan de
materiële schade te hebben hersteld. Ook wordt veel aandacht besteed aan het professionaliseren,
weerbaarder en aanspreekbaarder maken van medewerkers, onder andere door het thema pesten te
agenderen tijdens werkoverleggen.
De klachtencommissie stelt vast dat de oorzaak van het pestgedrag in belangrijke mate bij het gedrag
van klager wordt gelegd. In dit kader is klager ondersteund door hem coaching en scholing aan te bieden.
Het niet slagen van de gekozen interventies ten opzichte van klager is volgens de klachtencommissie het
gevolg van het feit dat klager het gevoel heeft gekregen dat hij onvoldoende erkenning heeft gekregen
voor zijn signalen over grensoverschrijdend gedrag en de gevolgen die dat voor hem persoonlijk had.
Afweging van de commissie

De opdracht van de klachtencommissie is om te onderzoeken of de organisatie adequaat heeft
gehandeld naar aanleiding van de meldingen van klager. De klachtencommissie constateert dat geen
formeel, deskundig en onafhankelijk onderzoek is ingesteld, wat in geval van dergelijke ernstige vormen
van grensoverschrijdend gedrag wel de verantwoordelijkheid van een werkgever is. Dit leidt tot de
conclusie dat de organisatie op dit vlak in gebreke is gebleven.
De klachtencommissie concludeert ook dat de werkgever te maken heeft met een complexe
organisatiecultuur die wordt bepaald door de hoge mate van diversiteit in achtergrond en competenties
van de doelgroep. Daarnaast is duidelijk geworden dat de mate waarin en de manier waarop klager
aandacht heeft gevraagd voor zijn ervaringen tot ongeduld en onbegrip heeft geleid.
De klachtencommissie adviseert onder andere om een duidelijke gedragscode op te stellen, die
daadwerkelijk geïmplementeerd wordt op een manier die past binnen desbetreffende afdeling en
voldoende aansluit op de praktijk. Een goede gedragscode helpt bij het stellen van grenzen ten aanzien
van omgangsvormen en geeft duidelijkheid voor iedereen binnen de organisatie, waarbij
leidinggevenden een belangrijke voorbeeldfunctie vervullen.
Tevens is het advies van de klachtencommissie om opnieuw in overweging te nemen of een
onafhankelijk onderzoek naar datgene wat klager is overkomen niet alsnog moet worden uitgevoerd. Dit
dient richting de organisatie gelijk als krachtig signaal dat grensoverschrijdend gedrag niet (langer) wordt
getolereerd.
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Wat valt op in 2017?
Diversiteit klachten
De klachten die in 2017 zijn binnengekomen bleken in belangrijke mate te gaan over pesten/intimidatie.
In enkele gevallen ging het net als in voorgaande jaren om pesten/intimidatie binnen waarbij sprake was
van verwevenheid met een lopend arbeidsconflict. Als het puur om een arbeidsconflict gaat, verklaart de
klachtencommissie deze klachten niet ontvankelijk, omdat de klachtencommissie simpelweg niet
bevoegd is om arbeidsconflicten te behandelen.
Klagers die een intimidatieklacht tegen leidinggevenden indienen, ervaren het handelen van de leiding
(terecht of onterecht) als pesten/intimidatie, maar daar tegenover staat dat leidinggevenden
hiërarchische bevoegdheden hebben. De klachtencommissie heeft als opdracht te onderzoeken of het
handelen vanuit deze bevoegdheden concrete voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag laat zien. De
praktijk wijst uit dat in dit soort gevallen meestal onvoldoende gedragsfeiten kunnen worden vastgesteld
die leiden tot de conclusie dat de klacht gegrond is. De klachtencommissie helpt tijdens dit soort
onderzoeken bij het maken van onderscheid tussen gedragsfeiten en aspecten die bij een arbeidsconflict
horen.
Tevens zijn er enkele klachten over ongelijke behandeling/ discriminatie en agressie gemeld. Dit soort
klachten gaan ook vaak samen met meldingen over pesten/intimidatie.
In 2017 zijn geen klachten omtrent seksuele intimidatie ingediend, ondanks de aandacht voor #metoo.
Gebruikte criteria
De gronden die in klachten worden genoemd, 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, artikel 1, 1a, 2 (discriminatie en (seksuele) intimidatie), artikel 3 lid 2 en artikel 1 lid 3 sub e
en f van de Arbeidsomstandighedenwet (agressie, geweld en pesten).

De klachtencommissie brengt een klacht, voor zover relevant en mogelijk, onder de noemer van één of
meer van de criteria. Het blijkt in veel gevallen nodig het criterium ‘intimidatie’ als grondslag voor een
klacht te combineren met het criterium ‘pesten’. Aan de ene kant omdat intimidatie als criterium alleen
in combinatie met discriminatie in de Klachtenregeling is opgenomen, een gevolg van de regelgeving. Aan
de andere kant omdat klagers zelf vaak melding maken van deze tweeledigheid van hun klacht.
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Voorgesprek als onderdeel van de werkwijze
De afgelopen jaren besteedt de klachtencommissie geregeld extra aandacht aan het voortraject.
Wanneer er een klacht binnenkomt waarover vragen bestaan of die twijfel oproept of deze binnen de
bevoegdheden van de LKOG valt of voor de klager de juiste weg is, wordt eerst gekeken of de klacht
wel thuishoort bij de commissie of dat een alternatieve aanpak tot de mogelijkheden behoort. In dit
soort gevallen wordt eerst een oriënterend gesprek gevoerd met de klager (en eventueel de
aangeklaagde) waarin wordt gecheckt of een klager voldoende op de hoogte is van bijvoorbeeld de rol
die een vertrouwenspersoon of mediator kan spelen of wordt afstemming gezocht met de
desbetreffende organisatie. Op deze manier hoopt de commissie te voorkomen dat een klager
verwachtingen heeft waar de commissie niet aan kan voldoen of dat een klachtonderzoek in gang
wordt gezet terwijl een alternatieve aanpak doeltreffender is.
Ook kiest de klachtencommissie met regelmaat voor het voeren van een voorgesprek om de inhoud
van de klacht beter te kunnen concretiseren en zodoende tijdens het onderzoek gerichter te werk te
kunnen gaan. In 2017 zijn vier oriënterende gesprekken gevoerd, voorafgaand aan het bepalen van de
ontvankelijkheid van een klacht. In twee gevallen heeft dit geleid tot het intrekken van de klacht, zodat
de klager de ruimte had op een alternatieve wijze naar een oplossing te zoeken. Ten aanzien van de
overige klachten die eerst tijdens een voorgesprek zijn besproken geldt dat de klachtencommissie
beter geïnformeerd was om de ontvankelijkheid te kunnen bepalen en het onderzoek gerichter te
kunnen starten.
Nog een resultaat: verbetering van het voortraject heeft als filter gediend waardoor de daadwerkelijk
onderzochte klachten vaker dan voorgaande jaren tot een uitspraak ‘gegrond’ hebben geleid.

Uitkomst onderzoeken
Als een klacht gegrond verklaard wordt, adviseert de klachtencommissie - al naar gelang de ernst van
de zaak – de werkgever een passende maatregel te nemen of een sanctie toe te passen, variërend van
een waarschuwing tot ontslag in bijzondere gevallen. Daarnaast adviseert de klachtencommissie over
eventuele maatregelen die bijdragen aan een duurzame oplossing en het voorkomen van herhaling.

Bij het ongegrond verklaren van een klacht wordt doorgaans rehabilitatie van de aangeklaagden
geadviseerd. Klager(s), aangeklaagde(n) en andere personen in hun omgeving hebben gedurende de
onderzoeksperiode schade opgelopen. Het afleggen van een verklaring voor de commissie wordt nogal
eens als belastend ervaren. Vaak adviseert de commissie daarom te werken aan herstel van het
onderlinge vertrouwen en ervoor te zorgen dat getuigen geen nadeel ondervinden van het feit dat ze
een verklaring hebben afgelegd voor de klachtencommissie.
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Afronding van een onderzoek
In 2017 is extra aandacht besteed aan de afronding van onderzoeken door bij de afronding van een
advies in gesprek te gaan met het bevoegd gezag. Tijdens dit soort gesprekken worden de overwegingen
toegelicht die ten grondslag liggen aan een advies. Daarnaast is er ruimte om van gedachten te wisselen
over het vervolg op het onderzoek, zoals het treffen van passende maatregelen ten aanzien van
betrokkenen, het herstellen van verstoorde verhoudingen of organisatorische maatregelen die herhaling
moeten voorkomen. Gebleken is dat organisaties dit soort gesprekken als nuttig ervaren en de acceptatie
van een uitspraak ten goede komen

Werkwijze LKOG
•

Wie een klacht heeft over ongewenst gedrag kan deze rechtstreeks indienen bij de
klachtencommissie. Het is ook mogelijk om dit via de werkgever te doen. De werkgever stuurt de
klacht door naar de klachtencommissie.

•

Het College voor Arbeidszaken van de VNG checkt eerst of de klacht op z’n plaats is bij de
klachtencommissie. Zo ja, dan wordt de klacht doorgestuurd naar de klachtencommissie. De
klachtencommissie bekijkt vervolgens of de klacht qua inhoud ontvankelijk is.

•

De klachtencommissie hoort de klager en aangeklaagde en eventueel anderen. Elke
behandelcommissie bestaat uit minimaal twee personen die deskundig zijn op het gebied van de
betreffende klacht: een voorzitter en een commissielid. Indien nodig wordt een extra lid aan de
behandelcommissie toegevoegd.

•

De klachtencommissie brengt advies uit aan de betreffende werkgever. Die neemt vervolgens een
besluit. Het bevoegd gezag maakt zijn besluit bekend aan klager(s) en aangeklaagde(n) en aan de
klachtencommissie.

Onderzoekstermijn
Een klacht wordt in principe binnen acht weken na ontvangst afgehandeld. Meestal lukt dit niet en wordt
de termijn verruimd. Er is bijvoorbeeld meer tijd nodig als er onvoldoende informatie in de klachtbrief
staat en onduidelijkheid is over de ontvankelijkheid van de klacht. In die gevallen moet eerst aanvullende
informatie worden opgevraagd. Soms is er vertraging door vakanties en agendaproblemen bij klagers,
aangeklaagden en getuigen. De gemiddelde doorlooptijd van de onderzoeken in 2017 was 15 weken.

Kosten
De hoogte van de kosten van een klachtenonderzoek zijn volledig afhankelijk van de complexiteit van de
klacht, het aantal betrokkenen en daarmee de intensiviteit van het onderzoek. In 2017 is een
kostenindicatie opgesteld die laat zien dat een gemiddeld onderzoek € 9.225,- kost.
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Voorlichting en beantwoorden van vragen
In 2017 is op verzoek van verschillende organisaties voorlichting gegeven aan vertrouwenspersonen.
Tijdens deze bijeenkomsten is enerzijds toegelicht hoe de klachtencommissie te werk gaat. Daarnaast is
van gedachten gewisseld over de rol van vertrouwenspersonen in de aanloop naar een klachtonderzoek
en over criteria die worden gehanteerd bij het bepalen van de ontvankelijkheid en gegrondheid van een
klacht.

De helpdesk van de LKOG is ook in 2017 met enige regelmaat benaderd door vertrouwenspersonen,
managers en P&O-functionarissen. Doorgaans gaan de vragen over aansluiting van de organisatie of over
de procedure. Daarnaast is de helpdesk enkele malen benaderd voor overleg over het wel of niet
indienen van een klacht. Gezamenlijk wordt dan onderzocht of er nog een alternatief denkbaar is, vanuit
de gedachte dat een klachtenprocedure als laatste station moet worden beschouwd. De helpdesk is
bedoeld 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.
De helpdesk is bereikbaar via: Helpdesk.LKOG@vng.nl

Wat is u in 2017 opgevallen qua ontwikkelingen omtrent ongewenst gedrag?

Commissieleden aan het woord:

‘De trend dat een werknemer intimidatie/pesten ervaart, terwijl er volgens de organisatie sprake is van
onvoldoende functioneren, heeft zich ook in 2017 voortgezet en leidt in de regel tot ongegronde
klachten. Wat me opvalt, is dat organisaties soms heel zorgvuldig willen zijn, maar daardoor weinig
daadkrachtig zijn en conflicten (te) lang laten doorlopen’ - Marlies Vegter, jurist
‘Nog steeds hebben veel klachten betrekking op vermeende intimidatie in de brede zin des woords,
waarbij niet zelden sprake is van 'vermenging' met een arbeidsconflict. Dat zijn complexe klachten,
waarbij het voor de commissie zaak is om buiten 'de inhoud' te blijven en de focus bij de
bejegeningsaspecten te houden. Verder valt het op dat nog niet alle klagers zich laten ondersteunen
door een -gekwalificeerde- vertrouwenspersoon. Dat is jammer, want een klachtonderzoek is voor
klagers een complex en soms ook belastend proces. Een vertrouwenspersoon kan dan een belangrijke
steun in de rug zijn’ - Freek Walther, commissielid
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‘Het viel mij op dat alle klagers ondersteund werden door vertrouwenspersonen tijdens de onderzoeken
waarbij ik betrokken ben geweest. Mijn indruk is dat deze steun klagers helpt. Als Klachtencommissie zijn
wij ons er van bewust dat een klachtonderzoek druk op mensen legt, dus het is prettig om te weten dat
mensen er niet alleen voor staan’ – Susan Bamsey, commissielid

‘Het voeren van nagesprekken met de organisatie heeft goed gewerkt. De klachtencommissie geeft
tijdens deze gesprekken toelichting op de aanpak en het advies. Ook ontvangt de commissie meteen
feedback en krijgen we een indruk van de manier waarop met het advies wordt omgegaan’ – Eric
Giesbers, plaatsvervangend voorzitter

En in 2018?
Voor- en na-traject
Ook in 2018 zal de klachtencommissie aandacht besteden aan een zorgvuldig voor- en na-traject. Beide
onderdelen zullen een vast onderdeel van de werkwijze vormen zodat voorafgaand aan een onderzoek
weloverwogen keuzes gemaakt kunnen worden en organisaties na afloop ondersteund worden bij het
maken van de juiste keuzes.

Voorlichting blijft nodig
De klachtencommissie zal ook in 2018 blijven investeren in het informeren van
vertrouwenspersonen en personeelsadviseurs over de mogelijkheden en werkwijze van de LKOG. Dit om
de vindbaarheid van de klachtencommissie te vergroten, aangezien is gebleken dat deze onvoldoende
zichtbaar is voor organisaties die behoefte hebben aan ondersteuning bij het omgaan met ongewenst
gedrag.

De klachtencommissie probeert organisaties op deze manier te helpen de juiste keuzes te maken als ze
te maken krijgen met signalen over ongewenst gedrag. Vaak blijken er voldoende signalen te zijn dat er
iets mis is met een afdeling/team, zoals van buiten de afdeling (“team heeft een status aparte”), van
medewerkers (al is het via een derde persoon) en van management (“geen goed gevoel over hoe het
daar gaat”), maar er wordt niet altijd voldoende opgetreden aan de hand van die signalen.
Dit kan komen doordat de leiding niet goed weet hoe hiermee om te gaan, het binnen de cultuur niet
gebruikelijk is mensen aan te spreken op gedrag of doordat er geen beleid of aandacht is voor
ongewenst gedrag. De kosten van het laten voortbestaan van vermoedens van ongewenst gedrag
worden vaak onderschat, niet alleen menselijkerwijs maar ook zakelijk gezien. Vaak halen afdelingen met
dergelijke problemen niet de beste resultaten.
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Langdurige samenwerkingsproblemen tussen collega’s
Klacht wordt ongegrond verklaard
Oplossen van samenwerkingsproblematiek heeft soms ingrijpen van buitenaf nodig
Een vrouwelijke medewerker omschrijft in haar klacht dat ze zich gepest en geïntimideerd voelt door
een directe collega, waarbij ze voorbeelden noemt als
afsnauwen, met stemverheffing praten, en klaagster negeren. De werkzaamheden van beide collega’s
zijn jarenlang verweven geweest, waarbij ze enkele jaren samen een kamer deelden. Zowel klaagster als
de betrokken leidinggevenden spreken van samenwerkingsproblemen en regelmatige aanvaringen. Om
die reden zijn klaagster en aangeklaagde al enige tijd uit elkaar geplaatst. Desondanks verklaart
aangeklaagde dat haar relatie met klaagster goed was, dat ze verbaasd was over de beschuldigingen en
dat het niet haar bedoeling is geweest om klaagster te kwetsen. Wel erkent ze dat zij en klaagster een
zeer verschillend karakter hebben, maar dat ze daardoor juist aanvullend zouden zijn geweest. Klaagster
geeft aan dat aangeklaagde de intentie had om haar het werken onmogelijk te maken en haar buiten te
sluiten, en niet bereid was om rekening met de werkwijze en het karakter van klaagster te houden. De
gehoorde getuigen/informanten verklaren unaniem dat sprake is van botsende karakters, maar niet van
pestgedrag.

Afweging van de commissie

De klachtencommissie heeft niet kunnen vaststellen dat er, objectief gezien, sprake is geweest van
pesten of structurele intimidatie door aangeklaagde en dat aangeklaagde klaagster bewust heeft willen
kleineren. De Klachtencommissie constateert wel dat voldoende vaststaat dat er al meerdere jaren
samenwerkingsproblemen tussen klaagster en aangeklaagde bestaan en dat er regelmatig aanvaringen
tussen hen beiden zijn geweest. In deze relatie is het voorstelbaar dat klaagster zich de onderliggende
partij heeft gevoeld en het idee heeft door aangeklaagde gedomineerd te zijn. Aangeklaagde kan
worden verweten dat zij er te weinig aandacht voor heeft gehad dat de relatie met klaagster stroef
verliep en dat zij haar gedrag te weinig heeft aangepast na daarop door klaagster te zijn aangesproken.
Dit is echter niet hetzelfde als pesten. De jarenlange problemen hebben er toe geleid dat de relatie
tussen klaagster en aangeklaagde ernstig is verstoord. De Klachtencommissie adviseert daarom om
klaagster en aangeklaagde niet meer bij elkaar op één vestiging te plaatsen.
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Wat is bij de beoordeling van een klacht voor u belangrijk?
Commissieleden aan het woord:

‘Goed luisteren naar de klager en de aangeklaagde. En vervolgens naar de getuigen en informanten. Een
beeld krijgen van wat er gebeurd is en of dit daadwerkelijk ongewenst gedrag in de zin van de Arbowet is
geweest’ - Marlies Vegter, jurist

‘Bij de beoordeling van een klacht vind ik het belangrijk dat er ook een gedragsdeskundige betrokken is.
De kunst van het zuiver vragen stellen is van belang voor de informative die we krijgen, zoals
‘Wat was uw bedoeling?, of ‘Kunt u zeggen waarom u zo handelde?’ – Adélka Vendl,
organisatiepsycholoog

‘Bij de beoordeling van een klacht gaat het vooral om het uiteenrafelenvan de gedragsaspecten en
rechtspositionele kwesties. Het gaat er niet omdat kritiek op iemand al of niet terecht is maar hoe die
kritiek wordt geuit en hoe respectvol met de persoon wordt omgegaan’ - Eric Giesbers, jurist

‘Het komt helaas soms voor dat een klager uit frustratie over bijvoorbeeld ontslag een klacht
indient. Dit is echter niet te voorkomen omdat de LKOG laagdrempelig moet zijn. Tenzij het evident is
dat uit frustratie of rancune wordt gehandeld, is het van belang de klager het voordeel van de twijfel te
geven’ – Rien Lutmers, jurist & theoloog
‘Het is bijzonder om tijdens een onderzoek te merken dat door voldoende mensen te spreken er een
consistent beeld van de gebeurtenissen ontstaat, ook wanneer er conflicterende versies van de feiten
worden gepresenteerd. Deze zorgvuldige benadering kost tijd. Het beeld volledig maken is belangrijker
dan een snelle afhandeling, ook al is de commissie zich er van bewust dat de onzekerheid voor alle
betrokkenen onaangenaam is.’ – Susan Bamsey, HR- & organisatieadviseur

‘Natuurlijk telt in eerst instantie het 'zuivere oordeel', gebaseerd op feiten. Maar
daarnaast is het belangrijk, te streven naar een oordeel waar partijen mee verder
kunnen zonder onnodige verdere escalatie. De commissie houdt daarom altijd 'de
menselijke maat' voor ogen’ - Freek Walther, HR-adviseur en vertrouwenspersoon
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Samenstelling commissie
De klachtencommissie bestaat in 2017 uit de volgende leden:
De heer mr. Ben Abbing, jurist, voorzitter
De heer mr. drs. Eric Giesbers, jurist/econoom, lid en plaatsvervangend voorzitter
De heer mr. drs. Rien Lutmers, jurist/theoloog, lid
Mevrouw mr. dr. Marlies Vegter, jurist, lid
Mevrouw drs. Ies Engels, andragoog, manager, lid
Mevrouw Adélka Vendl, psycholoog, lid
De heer Freek Walther, HR-adviseur en vertrouwenspersoon, lid
Mevrouw Susan Bamsey, HR- & organisatieadviseur, lid

Secretariaat
Mevrouw drs. Tamara de Reu, secretaris
Mevrouw mr. drs. Frouwke de Boer, plaatsvervangend secretaris

Contactpersoon VNG
Mevrouw mr. Maartje Dessens, VNG, registratie, archivering
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Agressie en intimidatie op de werkvloer
Klacht wordt gegrond verklaard
Opgebouwde spanningen kunnen tot escalatie leiden als deze niet tijdig en op de juiste wijze worden
geadresseerd

Een mannelijke medewerker omschrijft in zijn klacht dat een directe collega hem op een zeker moment
agressief en intimiderend heeft bejegend. Uit de verklaringen van de direct betrokkenen blijkt dat een
uitspraak van aangeklaagde tot irritatie bij klager heeft geleid. Deze irritatie vindt zijn oorsprong in
eerdere ervaringen van klager met het gedrag van aangeklaagde.
Aangeklaagde zegt geprobeerd te hebben de situatie te normaliseren door aan te dringen op een
gesprek. Zowel klager als verschillende getuigen verklaren dat aangeklaagde dit op een dwingende,
intimiderende manier deed, met een agressieve ondertoon. Ook zijn reactie in navolging op het incident,
waarbij inmiddels het teammanagement betrokken was, had een intimiderend karakter. Vooral het
gebrek aan respect en het uitblijven van oprechte excuses hebben klager geraakt. Het feit dat er eerder
sprake was van incidenten op de afdeling en de ervaring dat hier door het management niet adequaat op
werd gereageerd maakten dat klager zich onveilig voelde en geen vertrouwen had in een goede
oplossing.

Afweging van de commissie

De Klachtencommissie acht de verklaring van aangeklaagde dat hij tijdens het gesprek tussen hem en
klager rustig en respectvol bleef en dat juist klager agressief was niet geloofwaardig, gezien de
verklaringen van getuigen. Ook zijn eigen verklaring tijdens het wederhoor dat hij boos was en er op
gebrand was zich uit te spreken, ondanks dat klager aangaf dat de volgende dag in het bijzijn van de
teammanager te willen doen, spreekt deze bewering tegen. Klager voelde zich respectloos behandeld
door de toon van aangeklaagde, waarna hij de keuze maakte het gesprek hierover de volgende dag in
aanwezigheid van een teamleider te voeren. Aangeklaagde respecteerde deze keuze niet door te blijven
aandringen op een gesprek, met een escalatie tot gevolg die klager als bedreigend/ intimiderend heeft
ervaren. In een gesprek in aanwezigheid van het management is geprobeerd tot een oplossing te komen,
zonder dat eerdere signalen en de gekwetstheid van klager erkend werden. Dit heeft er toe geleid dat
klager de kwestie heeft voorgelegd aan de klachtencommissie. De Klachtencommissie constateert dat
voldoende is komen vast te staan dat aangeklaagde op geagiteerde wijze bleef aandringen op een
gesprek en uiteindelijk dreigend dichtbij klager kwam staan, waardoor klager zich geïntimideerd heeft
gevoeld. De Klachtencommissie adviseert om aangeklaagde te leren inzicht te krijgen in de effecten van
zijn eigen handelen en beide betrokkenen te ondersteunen bij het normaliseren van de werkrelatie.
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Wat was de toegevoegde waarde van de Klachtencommissie in de onderzoeken
waarbij u betrokken bent geweest?
Commissieleden aan het woord:
‘Het onderzoek heeft de klaagster een platform geboden om haar verhaal kwijt te kunnen. En heeft doordat de zaken op scherp zijn gezet - hopelijk duidelijkheid gebracht, zodat partijen daarna meer
definitieve besluiten kunnen nemen over al dan niet met elkaar verder gaan. – Marlies Vegter, jurist

‘Onze toegevoegde waarde is, dat er objectief, met zorg en uitgebreid bekeken is hoe een complexe
situatie, het beste geduid kan worden. Daarbij ontdoe je je van persoonlijke buigevoelens en laat je
meerder perspectieven op de waarheid passeren. Wij proberen, met zo veel mogelijk betrouwbaarheid
te constateren of er wel of niet sprake is van ongewenst gedrag. – Adélka Vendl, organisatiepsycholoog

‘De deskundige afstand geeft de klachtencommissie een grote legitimiteit’ – Eric Giesbers, jurist

‘Een aaneenschakeling van gedrag dat intimiderend en isolerend werkt kan, ondanks het feit dat 'opzet'
niet bewezen wordt, toch tot gegrondheid van een klacht leiden. Mijn ervaring is dat een organisatie
de uitspraak van de commissie zeer goed heeft opgepakt en haar waardering heeft uitgesproken. Uit de
getroffen maatregelen bleek dat men de boodschap van het advies had begrepen. Hier was sprake van
een evidente toegevoegde waarde, zowel voor klager als de organisatie’ – Rien Lutmers, jurist & theoloog

‘Er wordt veel aandacht besteed aan de verslaglegging en de terugkoppeling naar het verantwoordelijke
management. Waar nodig en mogelijk proberen wij vanuit onze zeer ruime ervaring te adviseren hoe
verder te handelen in de betreffende situatie. Eventuele “blinde vlekken” worden ook benoemd, met als
doel nieuwe conflicten te voorkomen’ – Susan Bamsey, HR- & organisatieadviseur

‘Wat de commissie in eerste instantie altijd doet, is goed en aandachtig luisteren
naar ieders verhaal. Alleen al die aandacht wordt gewaardeerd, door klagers én
aangeklaagden. – Freek Walther, HR-adviseur en vertrouwenspersoon
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Aangesloten organisaties

Aquon
Belastingsamenwerking Oost-Brabant
Belastingsamenwerking West-Brabant
Bestuursdienst Ommen-Hardenberg
Brandweer Noord- en Oost-Gelderland
DCMR Milieudienst Rijnmond
De Kompanjie
Dienst Dommelvallei
Gemeenschappelijke Regeling het Waterschapshuis
Gemeenschappelijke regeling Kompas
Gemeente Aalsmeer
Gemeente Alkmaar
Gemeente Almelo
Gemeente Almere
Gemeente Alphen aan den Rijn
Gemeente Ameland
Gemeente Amersfoort
Gemeente Amsterdam
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Appingedam
Gemeente Arnhem
Gemeente Assen
Gemeente Baarle-Nassau
Gemeente Baarn
Gemeente Bedum
Gemeente Beek
Gemeente Beemster
Gemeente Bergeijk
Gemeente Bergen (L)
Gemeente Bergen NH
Gemeente Bergen op Zoom
Gemeente Berkelland
Gemeente Bernheze
Gemeente Beuningen
Gemeente Beverwijk
Gemeente Bladel
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Gemeente Borger-Odoorn
Gemeente Borne
Gemeente Boxmeer
Gemeente Bronckhorst
Gemeente Bunnik
Gemeente Bunschoten
Gemeente Capelle aan den IJssel
Gemeente Castricum
Gemeente Cranendonck
Gemeente Cromstrijen
Gemeente Cuijk
Gemeente Dalfsen
Gemeente Dantumadiel
Gemeente De Bilt
Gemeente De Fryske Marren
Gemeente De Marne

Gemeente De Ronde Venen
Gemeente Delft
Gemeente Den Haag
Gemeente Den Helder
Gemeente Deurne
Gemeente Diemen
Gemeente Doesburg
Gemeente Doetinchem
Gemeente Dongen
Gemeente Ede
Gemeente Eemsmond
Gemeente Eersel
Gemeente Eijsden-Margraten
Gemeente Elburg
Gemeente Emmen
Gemeente Enschede
Gemeente Epe
Gemeente Ermelo
Gemeente Etten-Leur
Gemeente Geldrop-Mierlo
Gemeente Gemert-Bakel
Gemeente Gennep
Gemeente Gilze en Rijen
Gemeente Goirle
Gemeente Gorinchem
Gemeente Gouda
Gemeente Grave
Gemeente Groningen
Gemeente Haaren
Gemeente Haarlemmermeer
Gemeente Heemskerk
Gemeente Heemstede
Gemeente Heiloo
Gemeente Helmond
Gemeente Hengelo Ov.
Gemeente Heumen
Gemeente Heusden
Gemeente Hillegom
Gemeente Hilversum
Gemeente Hollands Kroon
Gemeente Hoorn
Gemeente Houten
Gemeente Huizen
Gemeente Hulst
Gemeente IJsselstein
Gemeente Kaag en Braassem
Gemeente Kampen
Gemeente Kapelle
Gemeente Katwijk
Gemeente Korendijk
Gemeente Krimpen aan den IJssel
Gemeente Laarbeek
Gemeente Landerd
Gemeente Langedijk
Gemeente Leerdam
Gemeente Leeuwarden
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Gemeente Leiden
Gemeente Leiderdorp
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Gemeente Lelystad
Gemeente Leudal
Gemeente Leusden
Gemeente Lisse
Gemeente Lochem
Gemeente Maasdriel
Gemeente Maassluis
Gemeente Maastricht
Gemeente Meerssen
Gemeente Middelburg
Gemeente Mill en St. Hubert
Gemeente Montferland
Gemeente Montfoort
Gemeente Mook en Middelaar
Gemeente Neder-Betuwe
Gemeente Nederweert
Gemeente Neerijnen
Gemeente Nieuwkoop
Gemeente Nijkerk
Gemeente Nijmegen
Gemeente Nissewaard
Gemeente Noord-Beveland
Gemeente Noordenveld
Gemeente Noordoostpolder
Gemeente Noordwijk
Gemeente Nuenen c.a.
Gemeente Nuth
Gemeente Oegstgeest
Gemeente Oirschot
Gemeente Oisterwijk
Gemeente Oldambt
Gemeente Olst-Wijhe
Gemeente Onderbanken
Gemeente Oost Gelre
Gemeente Oosterhout
Gemeente Ooststellingwerf
Gemeente Oostzaan
Gemeente Opmeer
Gemeente Oss
Gemeente Oud-Beijerland
Gemeente Oude IJsselstreek
Gemeente Oudewater
Gemeente Peel en Maas
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Gemeente Purmerend
Gemeente Putten
Gemeente Raalte
Gemeente Reimerswaal
Gemeente Renkum
Gemeente Renswoude
Gemeente Reusel-De Mierden
Gemeente Rheden
Gemeente Ridderkerk
Gemeente Rijssen-Holten
Gemeente Roerdalen

Gemeente Roermond
Gemeente Rotterdam
Gemeente Rucphen
Gemeente Schagen
Gemeente Scherpenzeel
Gemeente Schiedam
Gemeente Sint Anthonis
Gemeente Sittard-Geleen
Gemeente Sluis
Gemeente Smallingerland
Gemeente Soest
Gemeente Someren
Gemeente Son en Breugel
Gemeente Stadskanaal
Gemeente Steenwijkerland
Gemeente Stichtse Vecht
Gemeente Terneuzen
Gemeente Texel
Gemeente Tholen
Gemeente Twenterand
Gemeente Tynaarlo
Gemeente Tytsjerksteradiel
Gemeente Utrecht
Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Gemeente Valkenswaard
Gemeente Veenendaal
Gemeente Veldhoven
Gemeente Velsen
Gemeente Venlo
Gemeente Vlaardingen
Gemeente Vlieland
Gemeente Voorst
Gemeente Vught
Gemeente Waalre
Gemeente Waalwijk
Gemeente Waddinxveen
Gemeente Wageningen
Gemeente Wassenaar
Gemeente Waterland
Gemeente Weert
Gemeente Weesp
Gemeente West Maas en Waal
Gemeente Westerveld
Gemeente Westland
Gemeente Weststellingwerf
Gemeente Westvoorne
Gemeente Wierden
Gemeente Wijchen
Gemeente Wijdemeren
Gemeente Winsum
Gemeente Winterswijk
Gemeente Woerden
Gemeente Wormerland
Gemeente Woudenberg
Gemeente Zaanstad
Gemeente Zaltbommel
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Gemeente Zandvoort
Gemeente Zeist
Gemeente Zevenaar
Gemeente Zoetermeer
Gemeente Zundert
Gemeente Zutphen
Gemeente Zwolle
Gemeentelijke Kredietbank Assen
GGD Brabant Zuidoost
GGD Flevoland
GGD Hart voor Brabant
GGD Hollands Noorden
GGD Regio Utrecht
GGD Zaanstreek-Waterland
GGD Zuid Limburg
Het Utrechts Archief
Omgevingsdienst Midden- en West Brabant
Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid
Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant
Optimisd
OVER-gemeenten
Provincie Utrecht
RDOG Hollands Midden
Regio Rivierenland
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
Reinigingsdienst Maasland
RUD Utrecht
SABEWA Zeeland
Samenwerking Kempengemeenten
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Samenwerkingsverband De Liemers PO
Servicepunt 71
Stadsregio Amsterdam
Stichting Jeugdgezondheidszorg West-Brabant
Streekarchief Midden-Holland
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Veiligheidsregio Drenthe
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Veiligheidsregio Haaglanden
Veiligheidsregio Kennemerland
Veiligheidsregio Limburg-Noord
Veiligheidsregio Midden en West Brabant
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
Veiligheidsregio Utrecht
Veiligheidsregio Zeeland
Waterschap Brabantse Delta
Waterschap Hollandse Delta - Dijkgraaf
Werkorganisatie CGM
Werkorganisatie Duivenvoorde
Werkorganisatie HL Tsamen
Werkplein Baanzicht
Werkplein Hart
Werksaam West Friesland
Werkvoorzieningsschap Aanvullende Arbeid
Wetterskip Fryslan
WHIW-bedrijven
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