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Voorwoord
In dit Jaarverslag 2011 doet de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag (LKOG)
verslag van haar activiteiten van het afgelopen jaar. Binnen dit jaar werden 22 klachten over
ongewenst gedrag ingediend, die overigens niet allemaal ontvankelijk verklaard werden. De
lijn van voorgaande jaren lijkt zich door te zetten: binnen de decentrale overheid is geregeld
sprake van problematische situaties
situa
op het gebied van ongewenst gedrag.. Vaak is er sprake
van escalatie nadat leidinggevenden niet juist of niet op tijd reageerden
en op spanningen
binnen de organisatie. Veelal hebben de ingediende klachten betrekking op (seksuele)
intimidatie en pesten.
Van de 22 ingediende klachten zijn er in 2011 twintig behandeld (waarvan vier in 2012
afgerond); twee van de klachten werden ingetrokken. In bijlage 1 is het totaaloverzicht van
de afgehandelde klachten opgenomen. Bijlage 2 bevat een beknopte samenvatting van alle
ingediende klachten.
Achtereenvolgens komen de taken van de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst
Gedrag (verder: Klachtencommissie),
Klachtencommissie), de taken van het secretariaat en de afgehandelde
klachten aan de orde.

Taken Landelijke Klachtencommissie Ongewenst
O
Gedrag
A. De Klachtencommissie
De Klachtencommissie heeft als taak een klacht over ongewenst gedrag te onderzoeken en
over de gegrondheid advies uit te brengen aan het bevoegd gezag. Ongewenst gedrag is in
de Regeling Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de Gemeentelijke Overheid (tot 12
oktober 2011 de geldende regeling,
regeling daarna: Regeling Klachtencommissie Ongewenst
Gedrag voor de Decentrale Overheid;
Overheid verder: Klachtenregeling) 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. Sinds enkele jaren sluiten naast gemeenten ook
waterschappen
schappen en provincies zich aan bij de Klachtencommissie.
Het totaal aantal aangesloten organisaties
organis
bedroeg per 1 januari 2011 186 gemeenten, 28
(gemeentelijke)
gemeentelijke) instellingen en 1 waterschap. Eind 2011 bedroeg het aantal aangeslotenen
212 organisaties, waarvan 179 gemeenten, 28 (gemeentelijke)
gemeentelijke) instellingen,
instellingen 1 waterschap en
4 GGD-en.
Procedure
Een klager kan een klacht rechtstreeks bij de Klachtencommissie indienen of bij het bevoegd
gezag van de aangesloten instelling waarbij hij in dienst is of tot kort daarvoor in dienst was.
Wanneer klager een klacht indient bij het bevoegd gezag zendt de gemeente of het bevoegd
gezag van de instelling de klacht zo spoedig mogelijk door aan de Klachtencommissie.
telling van de bevoegdheid van de Klachtencommissie vindt in eerste instantie
De vaststelling
plaats bij het College voor Arbeidszaken van de VNG; daarvoor verantwoordelijk is de heer
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Gerard Heetman. Hij kijkt vooral naar de formele vereisten, dat wil zeggen
of
een organisatie is aangesloten bij de klachtenregeling, een interne regeling kent en of de
klacht binnen de criteria van de Klachtenregeling valt. In tweede instantie buigt de
Klachtencommissie zich over de vraag of de klacht qua inhoud ontvankelijk is.
commissie hoort klager en aangeklaagde en eventueel anderen die voor een
De Klachtencommissie
goed beeld van de zaak van belang zijn. De Klachtencommissie brengt advies uit aan het
bevoegd gezag, dat vervolgens een finaal besluit neemt. Het bevoegd
oegd gezag maakt zijn
besluit bekend
end aan klager en aangeklaagde en aan de Klachtencommissie.
Samenstelling commissie
De Klachtencommissie bestond in 2011
20 uit de volgende leden:
Mevrouw mr. Riek Vilters, jurist, voorzitter
De heer mr. Terco van Heumen, jurist, lid en plaatsvervangend voorzitter
De heer mr. drs. Eric Giesbers, jurist/econoom, lid
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
n van Tilburg, sociaal pedagoog,
pedagoog lid
De leden van de Klachtencommissie werken zeer prettig en collegiaal samen. Zorgvuldigheid
van opereren van de Klachtencommissie blijft het belangrijkste uitgangspunt, zowel
inhoudelijk als procedureel. De Klachtencommissie zet zich er steeds voor in de looptijd van
de klachtbehandeling zo kort mogelijk te houden; dit is in het belang van alle betrokken
partijen.
Nieuw regelement en naamswijziging
swijziging
De samenstelling en werkwijze van de Klachtencommissie zijn beschreven in de Regeling
Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de Gemeentelijke Overheid van 1 januari 2007.
2007
Op basis van de opgedane ervaringen is deze regeling in 2011 grondig bestudeerd, hetgeen
heeft geleid tot een groot aantal wijzigingen. Het
Het College voor Arbeidszaken van de VNG,
dat de Klachtencommissie heeft ingesteld, heeft daarom besloten de bestaande regeling te
vervangen door een nieuwe regeling. Tevens is besloten de volledige tenaamstelling van de
LKOG te wijzigen in die zin dat ‘Gemeentelijke Overheid’ wordt vervangen door ‘Decentrale
‘
Overheid’. De afkorting LKOG blijft onveranderd.
Samenvattend zijn de volgende wijzigingen opgenomen in de Regeling Klachtencommissie
Klachtencommissi
Ongewenst Gedrag voor de Decentrale Overheid van 12 oktober 2011:
2011
- Benaming en terminologie zijn aangepast vanwege uitbreiding van het werkgebied met
provincies, waterschappen en door
d
hen ingestelde instellingen;
- De definitie “bevoegd gezag” is aangepast: er kan zowel sprake zijn van een primaire als
van een gemandateerde bevoegdheid;
bevoegdheid
- De
e koppeling aan relevante wetgeving is geactualiseerd;
geactualiseerd
- Het artikel omtrent Advies over de klacht is uitgebreid om verdaging van
an de termijn
mogelijk
jk te maken en tevens de mogelijkheid te bieden tot verder uitstel
tstel met instemming
van klager;
- Er is een artikel
rtikel toegevoegd aangaande klachten betreffende het functioneren van de
commissie.
Jaarlijkse evaluatie
De Klachtencommissie kwam op 19 augustus 2011 bijeen voor de jaarlijkse
ijkse evaluatie van de
activiteiten van het afgelopen jaar. Hier zijn eerdergenoemde wijzigingen in de
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klachtenregeling besproken en werd de werkwijze van de
Klachtencommissie aangescherpt, op basis van ervaringen en ontwikkelingen in de praktijk.
Tevens is een klacht die werd ingediend tegen de commissie onderwerp van gesprek
geweest.. Hieruit zijn de volgende conclusies
c
getrokken:
- de ontvankelijkheid van een klacht moet in een vooronderzoek nader worden uitgezocht
als 1e de klacht feitelijk niet erg duidelijk is en 2e er geen sprake is van een kennelijk
ongegronde klacht;
- in een vooronderzoek wordt alleen aan klager nadere informatie
informatie gevraagd, niet aan een
ander;
- vóór aanvang van het eigenlijke onderzoek moet de ontvankelijkheidsvraag beantwoord
worden;
n; als er gedurende de loop van het onderzoek alsnog twijfel ontstaat aan de
ontvankelijkheid, maakt de beoordeling daarvan
daarvan deel uit van het onderzoek;
- in
n alle gevallen is de uitspraak van de commissie omtrent de ontvankelijkheid een advies.
De Klachtencommissie heeft tijdens deze bijeenkomst tevens de verhouding tussen
intimidatie en pesten inhoudelijk
inhoudel uitgediept. Tot slot is het besluit genomen het lustrum van
de LKOG te vieren met een symposium in september 2012.
B. Het secretariaat
Het secretariaat van de Klachtencommissie wordt extern gevoerd. Mevrouw dr. Riet
Paasman fungeerde als secretaris, mevrouw mr.
mr drs. Frouwke de Boer als plaatsvervangend
secretaris. De registratie, archivering en overige administratieve ondersteuning is
ondergebracht
ergebracht bij het College voor Arbeidszaken van de VNG; verantwoordelijk hiervoor is
de heer Gerard Heetman.
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. De secretarissen
werken in goede samenwerking en afstemming met de VNG.
De klachten
In 2011 werden tweeëntwintig
ntwintig klachten
ten ingediend, alle afkomstig (van klagers) uit gemeenten
geme
of stadsdelen. Van deze tweeëntwintig klachten zijn er zestien afgehandeld in 2011 en vier
liepen door in 2012.
Vijf klachten hadden betrekking op seksuele intimidatie. Vier klachten gingen over een
zuivere vorm van intimidatie, terwijl vijf andere klachten intimidatie betroffen in combinatie
met pesten, discriminatie
inatie of agressie/geweld. Agressie/geweld was in drie gevallen de reden
om een klacht in te dienen. Drie klachten gingen over
ov een zuivere vorm van pesten. Twee
klachten gingen over discriminatie en één klacht had betrekking op een andere vorm van
ongewenst gedrag.
Acht klachten werden in 2011 (deels) gegrond verklaard, zeven klachten (deels) ongegrond;
de uitspraak ‘ongegrond’ volgt in zaken waarin met name gerede twijfels zijn over door
klager/klaagster
/klaagster gestelde feiten. Twee klachten werden ingetrokken, één
n werd aangehouden.
Zeven klachten waren
ren niet ontvankelijk.
Van de tweeëntwintig in 2011 binnengekomen
komen klachten zijn er elf ingediend door vrouwen en
twaalf door mannen (in sommige gevallen is sprake van meerdere klagers). Veertien
klachten kwamen rechtstreeks binnen
binn bij de Klachtencommissie, acht via de werkgever. In
2011 zijn zes klachten
n afgehandeld die in 2010 waren ingediend. Vier klachten uit
ui 2011 zijn
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afgehandeld in 2012. In totaal heeft de Klachtencommissie in 2011 dus
achtentwintig klachten in behandeling gehad.
Het overzicht van de in 2011 binnengekomen en afgehandelde klachten is opgenomen in
bijlage 1. In bijlage 2 zijn alle klachten kort samengevat.
Er is in 2011 één klacht ingediend over de werkwijze van de Klachtencommissie zelf, welke
conform de Klachtenregeling is behandeld door twee leden uit de commissie die niet
n aan het
betreffende eerste onderzoek hebben deelgenomen. Dit betrof een klacht van een klaagster
omtrent het volgens haar onterecht niet-ontvankelijk
niet ontvankelijk verklaren van de ingediende klacht.
Inhoud klachten
chten voerden de klagers verschillende
Voor de tweeëntwintig in 2011 binnengekomen klachten
gronden aan: discriminatie, misstanden c.q. ongewenste omgangsvormen, onzorgvuldig
handelen, schofferend gedrag, beschadiging van persoonlijke integriteit, schade door
onbehoorlijk werkgeverschap, verhinderen van functie-uitoefening,
func uitoefening, seksuele intimidatie,
intimidatie, intimidatie gecombineerd met agressie en geweld, laster, pesten en ongewenst
gedrag (niet nader gespecificeerd). Deze noemers zijn lang niet allemaal in
overeenstemming met de criteria zoals genoemd in artikel
artikel 1 van de Klachtenregeling.
Klachtenregeling De
criteria sluiten aan bij de Algemene wet gelijke behandeling en met name 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 de noemer van de klacht in het uit te brengen
adviesrapport terug tot 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
pgenomen -dat is een
gevolg van de regelgeving- aan de andere kant omdat klagers zelf soms in hun klacht
melding maken van deze tweeledigheid. 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.
Wanneer de Klachtencommissie ze toch in behandeling heeft genomen is dat omdat in de
klachtbrief feiten worden gesteld die pesten/intimidatie doen
doen vermoeden (bv.
(bv in 2011
zaaknummers 004, 009, 011).
).
Voorkomende aspecten van pesten zijn sociaal isoleren, werken onaangenaam of
onmogelijk maken, bespotten, roddelen/geruchten verspreiden, dreigementen,
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 helpen bij het duiden van feiten, het vaststellen van
va
ontvankelijkheid/gegrondheid en bij het advies dat de Klachtencommissie uitbrengt.
uitbrengt
Advies en besluitvorming
Indien de Klachtencommissie een klacht gegrond verklaart,
verklaar , wordt naar evenredigheid van de
ernst van de zaak een sanctie geadviseerd, variërend
vari
van een berisping tot ontslag.
ontslag In het
geval van het ongegrond verklaren van een klacht wordt doorgaans rehabilitatie van de
aangeklaagden geadviseerd. Veelal wordt in het adviesrapport onder de aandacht gebracht
dat de commissie zich ervan bewust is dat klager(s), aangeklaagde(n), collega
llega-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 wordt
aanvullend geadviseerd voortvarend
voortvaren 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.
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In alle gevallen waarin het bevoegd gezag heeft laten weten hoe de
besluitvorming over het advies van de Klachtencommissie is geweest zijn de oordelen
gegrond/ongegrond van de Klachtencommissie geheel overgenomen.
overgenomen. Voor zover bekend
gebeurde dat ook met de aanbevelingen.

ie heeft de indruk dat organisaties over het algemeen meer tijd nemen
De Klachtencommissie
voor de besluitvorming over het advies dan aangegeven staat in de Klachtenregeling (twee
(twe
weken; artikel 10 lid 3).
). Ook meent de Klachtencommissie te kunnen waarnemen dat niet
alle organisaties klager en aangeklaagde
aangeklaagde schriftelijk van een verdaging op de hoogte stellen
(Klachtenregeling artikel 10 lid 2). Deze gang van zaken leidt tot grotere en langere
onzekerheid bij klagers en aangeklaagden dan nodig. Het is, conform de Klachtenregeling,
Klachtenr
de plicht van organisaties de Klachtencommissie aansluitend te laten weten welk besluit ze
hebben genomen nadat de Klachtencommissie advies heeft uitgebracht. Toch laten nog
steeds veel gemeenten, stadsdelen of andere instanties dit na.
Afhandeling klachten
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 zijn onder andere:
andere: op het gebied
geb
van
de organisatie vakanties en agendaproblemen bij klagers/aangeklaagden (of hun
raadslieden) en getuigen; op inhoudelijk vlak gebrek aan voldoende informatie in de
klachtbrief en onduidelijkheid over de ontvankelijkheid van de klacht. In die laatste gevallen
moet eerst aanvullende informatie worden opgevraagd.
Rol vertrouwenspersoon
Opvallend is dat de rol van vertrouwenspersonen bij het indienen en afhandelen van een
klacht vaak minimaal is. In organisaties blijkt de positie van de vertrouwenspersoon
vertrouwenspersoo niet altijd
duidelijk te zijn of is er zelfs geen vertrouwenspersoon.
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Bijlage I

Gegrond
Ongegrond
Niet ontvankelijk
Ingetrokken
Aangehouden
Klaagster
Klager
Afkomstig van
gemeente/ gem.
instelling
Afkomstig van
provincie
Afkomstig van
waterschap
Seksuele
intimidatie
Intimidatie
Pesten
Discriminatie
Agressie/geweld
Overig

Schematisch overzicht van de klachten
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Bijlage II

Samenvattingen klachten

Klacht 2011-001
Organisatie
Klager
Aangeklaagde
Ongewenst gedrag

: gemeente/stadsdeel
: medewerker (man)
: leidinggevenden (vrouw, man)
: geen

Klacht
:
De klacht behelst een ontslagkwestie. Er zou sprake zijn van machtsmisbruik door en onjuiste
getuigenissen van leidinggevenden, in het kader van het beoordelen van het functioneren van
klager.
Oordeel
: geen
Advies
: klacht niet ontvankelijk
De commissie kan in de klacht geen feiten lezen die de een of andere
andere vorm van ongewenst
gedrag doen vermoeden. De commissie leest vooral dat sprake is van een arbeidsconflict; zij
is niet bevoegd in zaken die een arbeidsconflict betreffen.
Duur procedure

: 2 weken

Klacht 2011-002
Organisatie
Klager
Aangeklaagde
Ongewenst gedrag

: gemeente
: medewerker (vrouw)
: leidinggevende (man)
: geen

Klacht
:
De klacht richt zich tegen de wijze waarop een eerder (intern) integriteitonderzoek is
uitgevoerd en afgehandeld. Dat onderzoek zou niet onafhankelijk zijn geweest. Klaagster stelt
dat betreffend onderzoek haar melding van ongewenst gedrag door drie leidinggevenden
betrof. Zij richt zich nu tegen de eindverantwoordelijke voor dat onderzoek.
Oordeel
: geen
een
Advies
: klacht niet ontvankelijk
De commissie kan in de klacht geen feiten lezen die de een of andere vorm van ongewenst
gedrag doen vermoeden. De commissie leest vooral dat sprake is van een arbeidsconflict; zij
is niet bevoegd in zaken die een arbeidsconflict
arb
betreffen.
Bijzonderheid
Duur procedure

Klacht 2011-003
Organisatie
Klager
Aangeklaagde
Procedure
Ongewenst gedrag

: de commissie heeft klaagster gevraagd
gevraagd om nadere toelichting op de
klacht
: 9 weken

: gemeente/stadsdeel
: beleidsmedewerker (vrouw)
: senior beleidsmedewerker bij een andere dienst (man)
: melding bij P&O, die adviseerde tot het indienen van een officiële
klacht
: seksuele intimidatie

Klacht
:
Gedurende ruim 2 jaar heeft klaagster zich in toenemende mate begluurd gevoeld, met name
voor wat betreft borsten en billen. Ook sloot aangeklaagde de deur, en vroeg haar individueel
voor een drankje, tegen de gewoonten in. Klaagster heeft nachtmerries door dit gedrag
gekregen.
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Ze heeft met verschillende mensen over haar onprettige gevoelens gesproken. Ze
heeft geprobeerd met het gedrag van klager om te gaan, omwille van het project dat ze
samen uitvoerden. Ze sprak ook klager hier kort voor het indienen van de klacht op aan. Hij
vroeg haar geen melding te doen, omdat dit zijn ontslag zou kunnen betekenen en bood haar
na een paar dagen geld aan.
Aangeklaagde erkende dat hij klaagster bekeken heeft; dat komt omdat zij een aantrekkelijke
vrouw is, die zich ook aantrekkelijk kleedt. Zijn vertrouwen is geschaad doordat zij
zi een klacht
heeft ingediend. Het
et geld bedoelde hij als smartengeld,, toen hij hoorde welke last zij had.
Alle getuigen bevestigen dat aangeklaagde bekend staat om ‘ongezonde’ belangstelling voor
klaagster. Ook andere vrouwen hebben eenzelfde
een
last van aangeklaagde, vermijden hem en
hebben hiervan eerder melding gemaakt bij de directeur. Aangeklaagde is door de directeur
al eerder gewaarschuwd.
Oordeel

: gegrond

Advies
:
Op grond van het gegeven dat aangeklaagde geen besef lijkt te hebben van de uitwerking
uit
van zijn gedrag, adviseert de Klachtencommissie het ongewenst dat aangeklaagde
werkzaam blijft in de organisatie. De commissie beveelt ook aan, dat klaagster niet meer met
aangeklaagde wordt geconfronteerd.
Bijzonderheid
:
de van aangeklaagde ontkende
ontkende als enige het ongewenst gedrag van
De direct leidinggevende
aangeklaagde te hebben bemerkt. De commissie beveelt aan hem nadrukkelijk op zijn
verantwoordelijkheden inzake
zake ongewenste gedragingen te wijzen.
Duur procedure

Klacht 2011-004
Organisatie
Klager
Aangeklaagden
Ongewenst gedrag

: 10 weken

: gemeente
: medewerker (man)
: drie collega’s, de direct leidinggevende (allen man) en diens
leidinggevende (vrouw)
: pesten/ intimideren

Procedure
:
lager heeft na een gesprek samen met een medeklager (zaak 2011-009) met de
Klager
vertrouwenspersoon een schriftelijke melding gedaan aan de leidinggevende
nde over de
collega’s en de direct leidinggevende. Na het vastlopen van een mediation heeft klager een
klacht bij de commissie ingediend.
Klacht
:
Klager meent dat hij door een aantal collega’s, de teamcoördinator en diens leidinggevende
is gepest en geïntimideerd. Hij beschrijft een sfeer van roddelen, ontwijkend gedrag van
leidinggevenden en beperking in zijn functioneren. Eén van de (senior) collega’s
collega’s beticht hij
van negatieve uitlatingen over andere medewerkers en controledwang. De leidinggevende
verwijt hij onvoldoende maatregelen te nemen.
De commissie acht het aannemelijk dat de klager te kampen heeft met de werkcultuur, met
gebrek aan medewerking
king en dat hij ongemotiveerd -vaak zinloze- opdrachten moet uitvoeren.
De commissie kan echter niet vaststellen dat er sprake
sprake is van structureel pesten en
intimidatie. Klager is gedetailleerd in zijn klacht en is samen met zijn medeklager (zaak 20112011
009) consistent over diverse voorvallen maar de
d feiten zijn niet bewezen. Wat
at betreft de
leidinggevende is naar het oordeel van de commissie geen sprake van intimiderend gedrag
met een structureel karakter.
Oordeel

: ongegrond
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Advies
:
De commissie oordeelt
rdeelt dat het gedrag
ged
van aangeklaagden jegens klager niet het feit van
pesten/intimidatie oplevert. De commissie oordeelt ook dat er binnen de betrokken afdeling
sprake is van een cultuur waarin één groep dominant is, met elementen
elementen van ongewenst
gedrag. Zijij beveelt aan het reeds ingezette cultuurtraject krachtiger voort te zetten. De
commissie geeft mee zich bewust te zijn van de schade die alle betrokkenen hebben
opgelopen en beveelt aan, in het belang van medewerkers en leidinggevenden, voortvarend
te werken
rken aan het herstel van het onderling vertrouwen.
Bijzonderheid
:
De eerste vier beklaagden hebben hun verklaringen
verklaringen op elkaar afgestemd. De commissie
heeft ook sterk de indruk dat de verslagen van de hoorzittingen ook voor de inzagedatum zijn
uitgewisseld.
Duur procedure

: 14 weken

Klacht 2011-005
Organisatie
Klager
Aangeklaagde
Ongewenst gedrag

: gemeente
: medewerker (vrouw)
: leidinggevende (vrouw)
: n.v.t.

Klacht
:
De klacht behelst een conflict over de wijze van beëindiging van een re-integratietraject.
integratietraject.
Klaagster maakt melding van procedurele aspecten die zij als pesten ervaart.
Oordeel

: geen

Advies
: klacht niet ontvankelijk
De commissie kan in de klacht geen feiten lezen die de een of andere vorm van ongewenst
gedrag
ag doen vermoeden. De commissie leest vooral dat sprake is van een arbeidsconflict; zij
is niet bevoegd in zaken die een arbeidsconflict betreffen.
Bijzonderheid
Duur procedure

: Klaagster wendde zich rechtstreeks tot de commissie, omdat in een
interne procedure de reactie uitbleef.
: 1 week

Klacht 2011-006
Organisatie
Klager
Aangeklaagde
Ongewenst gedrag

: veiligheidsregio
: medewerker (vrouw)
: 3 collega’s (1 man en 2 vrouwen)
: intimidatie en misleiding

Klacht
:
Klaagster ervaart ongewenst gedrag van haar collega's. Zij benoemt het als roddelen, ruzie
zoeken, schelden, met de vuist op tafel slaan, in functioneringsgesprek zeggen dat het goed
gaat en dan ineens melden dat het helemaal niet goed gaat. Niet zeggen wat
wat er verkeerd
gaat maar wel een laatste waarschuwing geven en veel tijd aan privé mailgebruik besteden,
waardoor klaagster werk moest overnemen.
Aangeklaagden verklaren dat de situatie onprettig was. Ook werd benoemd dat één van de
aanklaagden hooglopende ruzie kon hebben met klaagster, waarvoor beiden een berisping
kregen. Alle getuigen benoemden klaagster als achterdochtig, moeilijk in de omgang naar
medewerkers en klantonvriendelijk. Er zouden door de leidinggevende meerdere gesprekken
zijn gevoerd met klaagster over deze bezwaren. Klaagster heeft één goede beoordeling
gehad, één half goede en de laatste was negatief en leidde ertoe dat haar contract niet
verlengd werd.
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Klaagster heeft de klacht zelfstandig ingediend. In een vergevorderd stadium van het
onderzoek heeft zij besloten de klacht in te trekken.
Oordeel
Advies
Duur procedure

: geen oordeel wegens intrekken klacht
: geen advies wegens intrekken klacht
: 11 weken

Klacht 2011-007
Organisatie
Klager
Aangeklaagde
Ongewenst gedrag

: gemeente/stadsdeel
: extern ingehuurde medewerker (man)
: leidinggevende (vrouw)
: pesten

Klacht
:
Klager meent dat zijn leidinggevende hem heeft belasterd door valse verklaringen af te
leggen aan de Belastingdienst en hem daarmee substantiële schade
schade heeft berokkend.
Verder zou de leidinggevende zich over klager aanmatigend, smadelijk, lasterlijk en
beledigend hebben uitgelaten.
De commissie heeft vastgesteld dat er van valse verklaringen geen sprake was en dat zij
naar de Belastingdienst
st zorgvuldig
zorgvuldi heeft gehandeld. Ook is vastgesteld dat aangeklaagde
zich niet aanmatigend, smadelijk enzovoorts heeft gedragen en dat er geen sprake was van
andere vormen van pesten. De commissie was van oordeel dat het gedrag van aangeklaagde
jegens de klager niet het feit van pesten opleverde.
Oordeel
Advies
Bijzonderheid
Duur procedure

: ongegrond
: volledige rehabilitatie van aangeklaagde
: klager
lager is niet verschenen op de hoorzitting en heeft ook niet
gereageerd op de verslagen van de hoorzittingen.
: 11 weken

Klacht 2011-008
Organisatie
Klager
Aangeklaagde
Ongewenst gedrag

: gemeente
: stafmedewerker (vrouw)
: leidinggevende (man)
: pesten en intimideren

Klacht
:
Klaagster stelt dat aangeklaagde (collectieve) kwaadsprekerij jegens haar in een besloten
be
MT-vergadering
vergadering heeft toegelaten en een platform geboden. Vervolgens heeft hij hieraan een
vervolg gegeven door haar onder andere herhaaldelijk te confronteren met de aantijgingen en
haar te verbieden met de MT-leden
MT
te communiceren.
Oordeel

: geen
en

: klacht niet ontvankelijk
Advies
Klaagster heeft niet aannemelijk gemaakt dat de door haar gestelde feiten het ongewenste
gedrag pesten en intimideren, zoals bedoeld in artikel 1, onder letter d van de Regeling
Klachtencommissie, van aangeklaagde jegens
jegens klaagster zullen kunnen opleveren. Derhalve
heeft de commissie de klacht niet in behandeling genomen, op grond van artikel 5, tweede
lid. De commissie beveelt aan een uiterste inspanning te doen om met klaagster
overeenstemming te bereiken om via een mediationtraject of andere vorm van bemiddeling
uit de ontstane situatie te komen.
Bijzonderheid

: deze klacht kreeg een vervolg (2011-008/2)
(2011

Duur procedure

: 9 weken
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Klacht 2011-008/2
Klaagster diende een klacht in over de niet-ontvankelijk
niet
verklaring van de klacht door de
commissie.
Die klacht werd onderzocht door een behandelcommissie, bestaande uit twee andere leden
en de andere secretaris van de Klachtencommissie.
Deze tweede commissie oordeelde dat er twijfel is of de ontvankelijkheid voldoende
voldoende is
onderzocht en dat de procedure onregelmatigheden vertoont. Daarom zal de klacht over
ongewenst gedrag alsnog worden onderzocht. Dit onderzoek wordt gestart, maar kan niet
worden afgerond omdat klaagster door persoonlijke omstandigheden geen medewerking
mede
kan
verlenen en de gemeente zich door een andere organisatie wilde laten adviseren over de
behandeling van de klacht.

Klacht 2011-009
Organisatie
Klager
Aangeklaagde
Ongewenst gedrag

: gemeente
: medewerker (man)
: een collega (man), de direct-leidinggevende
direct
(man) en diens
leidinggevende (vrouw)
: pesten en intimideren

Procedure
:
Klager
lager heeft na overleg met een medeklager
mede
(zaak 2011-004)
004) met de vertrouwenspersoon
een schriftelijke melding gedaan aan de leidinggevende over de collega’ss en de direct
leidinggevende. Na het vastlopen van een mediation heeft klager
ger in vervolg op de klacht van
de andere klager een klacht bij de commissie ingediend.
Klacht
:
Klager meent dat hij door de collega, de direct-leidinggevende
direct
(teamcoördinator) en diens
leidinggevende is gepest en geïntimideerd. Hij meldt dat hij door de collega is gepest,
geïntimideerd, vernederd en belachelijk gemaakt. De direct-leidinggevende
direct leidinggevende verwijt hij teveel
ruimte aan de collega-beklaagde
beklaagde te geven en dat
dat deze het werkklimaat negatief beïnvloedde.
De leidinggevende verwijt hij hem te hebben overvallen met mediation en dat zij het
toegezegde interne onderzoek niet startte.
De commissie komt tot de conclusie dat er binnen het team twee groepen zijn: de dominante
domi
“oudgedienden” die een zeker machogedrag vertonen en ontspannen in het werk staan en de
rest: individuen die hun werk serieus nemen en overwegend
overwegend kort in dienst zijn. De eerste
twee aangeklaagden horen bij de dominante groep, de klager en zijn medeklager
medeklager (uit zaak
2011-004) niet.
De commissie acht het aannemelijk dat de collega-beklaagde
collega beklaagde klager heeft onderworpen aan
pestgedrag door onder andere hem niet serieus te nemen, van hem weg te kijken, hem niet
als gelijke te behandelen, neerbuigend
neerbuig
te doen en dergelijke. Wat
at betreft de directdirect
leidinggevende en diens leidinggevende is naar het oordeel van de commissie geen sprake
van pesten/intimidatie.
Oordeel

: klacht tegen de collega gegrond en tegen de beide leidinggevenden
ongegrond

Advies
:
De commissie oordeelt dat het gedrag van de collega-aangeklaagde
collega aangeklaagde jegens de klager het feit
van pesten/intimidatie oplevert en tegen de leidinggevenden niet. De commissie beveelt aan
het reeds ingezette cultuurtraject krachtig voort te zetten maar ook om de training “omgaan
met pesten” aan te bieden aan team en afdeling, klager evaluatie en coaching aan te bieden
en een disciplinaire maatregel tegen de collega beklaagde te nemen.
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De commissie is zich bewust van de schade die alle betrokkenen hebben
opgelopen en beveelt aan, in het belang van medewerkers en leidinggevenden, voortvarend
te werken aan het herstel van het onderling vertrouwen.
Bijzonderheid
Duur procedure
Klacht 2011-010
Organisatie
Klager
Aangeklaagde
Ongewenst gedrag
Procedure

: de eerste twee beklaagden hebben hun verklaringen op
elkaar afgestemd
: 6 weken

: gemeente
: stafmedewerker (vrouw)
: leidinggevende (man)
: seksuele intimidatie
: eerst de interne procedure doorlopen,
doorlopen, voordat een klacht werd
ingediend bij de commissie

Klacht
:
Klaagster stelt dat aangeklaagde, haar leidinggevende, zich op ongewenste wijze tegenover
haar uit en gedraagt. Omtrent enkele uitlatingen concludeert de commissie dat
aangeklaagde, een oudere mannelijke leidinggevende, zeer persoonlijke, met de
d seksualiteit
samenhangende informatie geeft, aan klaagster, een jonge, onzekere, onervaren
medewerkster in een verwarrende situatie. Klaagster is afhankelijk van deze leidinggevende
voor voortzetting van haar aanstelling. De commissie acht op dit punt voldoende
voldoende aannemelijk
dat er sprake is van seksuele intimidatie van aangeklaagde jegens klaagster. Zij heeft haar
stelling over het sms-bericht
bericht op zaterdagavond niet aannemelijk kunnen maken. Evenmin
heeft klaagster aannemelijk gemaakt dat aangeklaagde gedetailleerd
gedetailleerd inzage in de resultaten
van haar bloedonderzoek heeft geëist.
Oordeel

: gedeeltelijk gegrond, gedeeltelijk ongegrond

Advies
:
1. te pogen tot normalisering van de werkverhoudingen te komen, klaagster in staat te
stellen haar werkzaamheden te hervatten of haar behulpzaam te zijn bij het vinden van
een andere haar passende baan,
2. aangeklaagde erop aan te spreken dat zijn gedrag jegens klaagster grensoverschrijdend
is en niet overeen stemt met hetgeen passend is voor een hoofd van dienst,
3. over te gaan tot de benoeming van tenminste één vertrouwenspersoon en het algemeen
bekend maken van de klachtenregeling ongewenst gedrag op het werk.
Duur procedure

: 15 weken

Klacht 2011-011
Organisatie
Klager
Aangeklaagde
Ongewenst gedrag

: gemeente
: medewerker (man)
: leidinggevende (man)
: pesten en intimideren

Klacht
:
1. aangeklaagde is gepasseerd bij aanstelling van klager en draagt hem dat na;
2. klager voelt zich onder druk gezet omdat aangeklaagde hem leidinggevende taken zou
opdragen, waaraan hij niet kan voldoen;
3. aangeklaagde geeft klager leiding op commanderende toon en neerbuigende wijze en
ontkent dat in bijzijn van hogere leidinggevenden, waardoor klager zich ongeloofwaardig
voelt;
4. aangeklaagde hield papieren achter, waardoor klager vakbekwaamheid voor licentie niet
kon verkrijgen;
5. aangeklaagde heeft klager beetgepakt en fysiek bedreigt.
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De commissie concludeert dat wat iemand denkt of voelt
voelt geen ongewenst gedrag
oplevert; dat er geen sprake is van een officieel opgedragen taak aan klager om leiding te
geven. Klager heeft zich belast gevoeld met een taak die noch voor aangeklaagde noch voor
diens leidinggevenden in de werkelijkheid bestond;
bestond; klager heeft niet aannemelijk gemaakt dat
aangeklaagde hem een onmogelijke taak heeft laten verrichten en dus is hier geen sprake
van pesten; het herhaaldelijke maken van kleinerende opmerkingen jegens klager, het
opdragen van min of meer nutteloze taken
taken en het buitensluiten bij de werkverdeling zijn te
beschouwen als uitingen van pesten. In de wijze van communicatie van aangeklaagde over
het werken van klager ziet de commissie geen vorm van intimidatie of pesten; bij het niet
melden van de licentie heeftt aangeklaagde zich niet schuldig gemaakt aan intimidatie of
pesten; bij het incident waarbij aangeklaagde klager beetpakte en fysiek bedreigde, was
sprake van intimidatie.
Oordeel

: gedeeltelijk gegrond, gedeeltelijk ongegrond

Advies
:
1. aangeklaagde een schriftelijke berisping te geven en te overwegen hem een cursus
(operationeel) leidinggeven te laten volgen;
2. klager aan te bieden met hem een gesprek aan te gaan, als hij daartoe bereid is, en hem
behulpzaam te zijn bij het vinden van een andere, passende baan, binnen of buiten de
gemeente;
3. het management team en in het bijzonder het hoofd van de afdeling er op te wijzen dat
van hem en de medewerkers volledige medewerking aan het werk van de commissie
wordt verwacht.
Duur procedure

4 weken
: 14

Klacht 2011-012
Organisatie
Klager
Aangeklaagde
Ongewenst gedrag

: gemeente
: medewerker (man)
: onbekend
: n.v.t.

Klacht
:
de klacht behelst in hoofdzaak een geschil over een vaststellingsovereenkomst in het kader
van ontslag en over het daarop gevolgde outplacementtraject. Klager rept over agressie en
geweld, maar namen van aangeklaagde personen en voorbeelden van uitspraken en
gedragingen worden niet aangevoerd.
Oordeel
: geen
Advies
: klacht niet ontvankelijk
De commissie kan in de
e klacht geen feiten lezen die de een of andere vorm van ongewenst
gedrag doen vermoeden. De commissie leest vooral dat sprake is van een arbeidsconflict; zij
is niet bevoegd in zaken die een arbeidsconflict betreffen.
Bijzonderheid
Duur procedure

: de commissie heeft klager gevraagd om nadere toelichting op de
klacht
: 3 ½ week

Klacht 2011-013
Organisatie
Klager
Aangeklaagde
Ongewenst gedrag
Procedure

: gemeente
: werkvoorbereider (man)
: collega (man)
: agressie, verbaal geweld. Bedreiging met de dood.
: bemiddelingsgesprek met leidinggevende
leidinggevende was niet succesvol

Klacht

:
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Klager stelt gedurende 9 maanden door aangeklaagde te zijn bedreigd, gepest
en geïntimideerd. Klager stelt dat aangeklaagde al eerder agressief gedrag heeft getoond.
Klagerr heeft dit gedrag gemeld bij zijn leidinggevende, die een gesprek tussen beide heren
heeft georganiseerd. Daarna heeft klager contact met aangeklaagde geweigerd. Hij gaat
binnenkort met pensioen en wil dat aangeklaagde tot die tijd geschorst wordt.
In de hoorzittingen is door aangeklaagde en getuigen bevestigd dat er een conflictueuze
situatie tussen beide mannen bestond. Er bleek sprake van een machtsstrijd.. Het verhaal van
klager werd niet bevestigd.
Oordeel
Advies
Duur procedure

Klacht 2011-014
Organisatie
Klager
Aangeklaagde
Ongewenst gedrag
Procedure

: ongegrond
: klager en aangeklaagde
aangeklaa
bij geplande tijdelijke
lijke werkzaamheden niet
samen laten werken
: 12 weken

: gemeentelijke instelling
: medewerker (vrouw)
: collega (man)
: verbale agressie en intimidatie
: interne procedure doorlopen, daarna klacht ingediend bij de
commissie

Klacht:
:
Klaagster was aangewezen aangeklaagde in te werken. Hij bleek veel aandacht nodig te
hebben en begon ook privé aandacht te eisen. Aangeklaagde vergeleek
vergeleek de verstandhouding
met een huwelijk. Omdat zij dit beklemmend vond heeft zij hem erop aangesproken, waarop
aangeklaagde begon te schreeuwen. Klaagster kreeg tijdelijk een andere werkplek; zij
beschuldigt aangeklaagde van haar daar te stalken. Na enkele
enkele maanden kwamen zij weer op
dezelfde kamer en was de sfeer tussen hen om te snijden. Klaagster stelt dat de
leidinggevende de problemen negeerde. Geen van de getuigen bevestigt feitelijke
gebeurtenissen die intimidatie door aangeklaagde kunnen doen vermoeden.
vermoeden.
Oordeel

: ongegrond

Advies
:
1. klaagster elders in de organisatie een functie te geven, qua niveau vergelijkbaar met de
functie die zij had totdat ze zich ziek meldde;
2. leidinggevende van klaagster erop te wijzen dat een leidinggevende verantwoordelijk
verant
is
voor een veilige werkomgeving voor alle medewerkers en derhalve meldingen over
ongewenst gedrag adequaat moet oppakken;
3. de (voormalige) vertrouwenspersoon erop te wijzen dat hij zich onvoldoende heeft
ingespannen om contact te houden met klaagster
klaagster over haar conflict met aangeklaagde.
Duur procedure

Klacht 2011-015
Organisatie
Klager
Aangeklaagde
Ongewenst gedrag
Klacht
Oordeel
Advies
Bijzonderheid
Duur procedure

: 11 weken

: gemeenschappelijke regeling
: medewerker (man)
: leidinggevende (man)
: agressie/geweld
: geen
: geen
: geen
: niet in behandeling genomen, omdat interne klachtenprocedure
klachtenproce
werd gevolgd
: n.v.t.
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Klacht 2011-016
Organisatie
Klager
Aangeklaagde
Ongewenst gedrag

: gemeente
: medewerker (man)
: leidinggevenden (man)
: geen

Klacht
:
De
e klacht behelst in hoofdzaak dat klager het niet eens is met de beslissing hem van een
project af te halen. Terloops wordt melding gemaakt van kleineren, maar feiten worden niet
aangevoerd.
Oordeel

: geen

Advies
: klacht niet ontvankelijk.
De commissie kan in de klacht geen feiten lezen die de een of andere vorm van ongewenst
gedrag doen vermoeden. De commissie leest vooral dat sprake is van een arbeidsconflict; zij
is niet bevoegd in zaken die een arbeidsconflict
arbeidsconfli betreffen.
Duur procedure

: 2 weken

Klacht 2011-017
Organisatie
Klager
Aangeklaagde
Ongewenst gedrag

: gemeente
: medewerker (man)
: leidinggevende (man)
: n.v.t.

Klacht
:
De klacht behelst in hoofdzaak een bezwaar tegen een beoordeling. Terloops
Terloops wordt vermeld
dat van racistische bejegening sprake zou zijn, maar feiten worden niet aangevoerd.
Oordeel

: geen

Advies
: klacht niet ontvankelijk
De commissie kan in de klacht geen feiten lezen die de een of andere vorm van ongewenst
gedrag doen
en vermoeden. De commissie leest vooral dat sprake is van een arbeidsconflict; zij
is niet bevoegd in zaken die een arbeidsconflict betreffen.
Bijzonderheid
Duur procedure

: de commissie heeft klager gevraagd om nadere toelichting op de
klacht
: 3 ½ week

Klacht
Organisatie
Klager
Aangeklaagde
Ongewenst gedrag

: 2011-018
2011
: gemeente
emeente
: vier
ier klagers, 3 vrouwen en 1 man (niet in gemeentedienst)
: gemeenteambtenaar
: seksuele intimidatie

Klacht
:
Drie jonge allochtone vrouwen, werkzaam bij een extern schoonmaakbedrijf, kregen
gedurende enkele jaren zeer geregeld te maken met seksueel getinte opmerkingen van een
ambtenaar. Het schoonmaakbedrijf besloot op een bepaald
bepaald moment de vrouwen niet meer op
desbetreffende verdieping te laten werken en stuurde een jongeman voor het schoonmaken.
Ook hij kreeg te maken met seksueel gerichte opmerkingen. Op een bepaald moment richtten
de jonge vrouwen zich tot een allochtone beleidsmedewerkster,
beleidsmedewerkster, die regelmatig overwerkte. Zij
gaf aan, dat de vrouwen zich het beste konden wenden tot de vertrouwenspersoon. De
vertrouwenspersonen van zowel het schoonmaakbedrijf als de gemeente overlegden en
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besloten een klacht bij de gemeente in te dienen.
Bij het getuigenonderzoek bleek dat al eerder signalen bekend waren van seksuele
intimidatie op de afdeling, waar de aangeklaagde werkte.
Oordeel
Advies
Duur procedure

Klacht 2011-019
Organisatie
Klager
Aangeklaagde
Ongewenst gedrag
Procedure
Klacht
Oordeel

: gegrond
: het nemen van een passende disciplinaire maatregel
maatregel
: 12 weken

: gemeente
: medewerker(man)
: leidinggevende(man)
: pesten en seksuele intimidatie
: interne procedure doorlopen, daarna klacht ingediend bij de
commissie
: de inhoud wordt hier buiten beschouwing gelaten
: geen

Advies
:
Klager heeft uitdrukkelijk verklaard niet in te stemmen met behandeling van de klacht door de
commissie. De klachtenregeling gaat er vanuit dat de klager op elk door hem gewenst
moment de klacht kan intrekken, waarna de commissie onmiddellijk de behandeling van de
klacht beëindigt. De klager is daarin leidend; het gaat immers in het bijzonder om zijn belang.
Daarom kan de klager ook weigeren zijn klacht door de commissie te laten behandelen; hij
kan van mening zijn dat onderzoek niet in zijn belang is. Dat betekent dat de commissie niet
van dienst kan zijn bij de vraag te adviseren over de afdoening
afdoening van de klacht.
Bijzonderheid
Duur procedure

Klacht 2011-020
Organisatie
Klager
Aangeklaagde
Ongewenst gedrag

: het bevoegd gezag vraagt de commissie om een advies en klager
wil dat het bevoegd gezag een intern onderzoek laat doen
: 6 weken

: gemeente
: medewerker (vrouw)
(vrouw
: twee leidinggevenden (beiden
(beiden vrouw) en een stafmedewerker
(vrouw)
: pesten, intimideren en discrimineren

Klacht:
Klaagster heeft het ongewenst gedrag nader gepreciseerd in min of meer concrete
gedragingen van de drie aangeklaagden bij voorvallen die zich in de laatste twee jaar hebben
voorgedaan. Het gaat om de wijze van terugplaatsing naar haar eigen afdeling, nadat zij een
paar jaar elders in de gemeente werkzaam was geweest. Klaagster noemt de gang van
zaken onder
der meer onzorgvuldig en bedreigend. Het optreden van de leidinggevenden tijdens
werkoverleg en andere gesprekken acht klaagster intimiderend; de stafmedewerkster
verspreidt geruchten over haar, die niet waar zijn.
De commissie concludeert dat de stafmedewerkster
stafmedewerkster haar uitlatingen doet in haar rol van
vertegenwoordiger van de werkgever in rechtspositionele geschillen met klaagster, hetgeen
niet ter beoordeling van de commissie is. Voor wat betreft de tien voorbeelden die klaagster
heeft gegeven moet de commissie
commissie tot de conclusie komen dat zij afzonderlijk beschouwd niet
kunnen worden gekwalificeerd als intimidatie, pesten of discriminatie. De commissie heeft
vervolgens overwogen of uit het geheel van door klaagster aangevoerde argumenten en door
aangeklaagden en getuigen afgelegde verklaringen een beeld ontstaat dat de commissie
ertoe zou brengen om bij het bevoegd gezag aandacht te vragen voor enige mogelijke vorm
van ongewenst gedrag. Zij moet tot de conclusie komen dat ze daarvoor geen aanleiding ziet.
Oordeel

: ongegrond
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Klacht 2011-021
Organisatie
Klager
Aangeklaagde
Ongewenst gedrag
Procedure

: met aangeklaagden rapport en advies te bespreken
: 13 weken

: gemeente
: een medewerker (vrouw) en twee stagiaires (beiden vrouw)
: collega (man)
: seksuele intimidatie
: interne procedure doorlopen, daarna klacht ingediend bij de
commissie

Klacht
:
Klaagsters ervaren ongewenst gedrag van aangeklaagde, dat vooral bestaat uit het veelal
ongevraagd en ongewenst zenden van e-mails
e mails met een opdringerige, nadrukkelijke en
daardoor ongewenste inhoud. Tevens menen klaagsters dat aangeklaagde hen zonder
noodzaak op kantoor opzoekt en naar hen kijkt op een wijze die hen een onaangenaam
gevoel bezorgt, waardoor ze aangeklaagde vermijden.
vermijd
Aangeklaagde erkent dat hij klaagsters e-mails
e mails heeft gestuurd; van een enkele daarvan vindt
hij, bij nader inzien, dat die te persoonlijk was en voor die mails heeft hij indertijd zijn excuses
aangeboden aan de betreffende klaagster. Hij ontkent dat hij klaagsters opzoekt en bekijkt;
als hij in hun buurt komt is dat omdat hij daar langs moet om in het archief iets op te zoeken.
Zijn functie brengt met zich mee dat hij veel in het archief moet zijn. Klaagsters hebben hem
nooit op zijn gedrag aangesproken.
aangesprok
De commissie heeft overwogen dat de inhoud van de e-mails
e mails de grens overschrijdt van wat
betamelijk is in het e-mailverkeer
mailverkeer tussen collega’s. De e-mails
e mails kennen een zeker element van
luchtigheid en flirtgedrag in hun toon en daarmee een seksuele connotatie.
connotatie. Daarbij heeft
aangeklaagde een bepaalde positie, die met zich meebrengt dat hij een zekere reflectie
toepast op zijn eigen functioneren en een gepaste afstand in acht neemt ten opzichte van
nieuw in de gemeentelijke organisatie binnenkomende collega’s, in het bijzonder stagiaires,
die hun eerste werkervaring binnen de gemeente opdoen. Klaagsters hebben de
aanhoudende stroom e-mails
mails van aangeklaagde als een inbreuk op hun persoonlijke
levenssfeer ervaren. Deze elementen leveren een vorm van ongewenst (verbaal)
(verbaal) gedrag met
een seksuele connotatie op dat is te kwalificeren als seksuele intimidatie. (gegrond).
Wat betreft het (be)kijken heeft de commissie overwogen dat aangeklaagde een afdoende
verklaring heeft gegeven voor het feit dat hij veel heen en weer loopt naar het archief.
Klaagsters voelen zich niet op hun gemak door het “kijken” van aangeklaagde, maar geven
van dat kijken geen nadere uitleg die duidt op enige seksuele connotatie ervan en evenmin is
er in de verklaringen sprake van een kijken dat duidt
duidt op seksueel getinte belangstelling, zoals
gluren, uitkleden met de ogen of het geven van dubieuze (vette) knipogen. De commissie
stelt daarom vast dat het kijken van aangeklaagde weliswaar klaagsters subjectieve gevoel
van onbehagen versterkt, maar objectief
objectief gezien niet kan worden beschouwd als een vorm
van seksuele intimidatie. (ongegrond).
Oordeel

: gedeeltelijk gegrond, gedeeltelijk ongegrond

Advies
:
1. aangeklaagde te doordringen van de impact die zijn mailgedrag op zijn collega’s kan
hebben en bezien of begeleiding of coaching hem meer inzicht in zijn eigen functioneren
functio
kan geven;
2. gedragsregels op te stellen voor het interne en externe mailverkeer.
mailverkeer
Bijzonderheid
Duur procedure

: de klachten zijn ingediend via stafmedewerker P&O,
P&O, die rol van
vertrouwensper
vertrouwenspersoon
vervult.
: 10 weken

Klacht 2011 – 022
Organisatie

: gemeente
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Klager
Aangeklaagde
Ongewenst gedrag

: medewerker (vrouw)
: twee collega’s (man)
(
: discriminatie

Klacht
:
Klaagster is in haar vrije tijd door twee collega’s in
in functie op straat aangesproken op het
hebben van een invalidenparkeerkaart. Volgens klaagster was het gedrag van een van de
aangeklaagden in het bijzonder ongemanierd. Klaagster voelde zich gekwetst door
discriminatie
tie op grond van haar handicap/chronische
handicap/
e ziekte. Aangeklaagden stellen de
eventueel gemaakte opmerkingen niet kwetsend te hebben bedoeld. Een van de
aangeklaagden heeft zijn excuses aangeboden zodra duidelijk werd dat klaagster gekwetst
was.
Oordeel
Advies
Bijzonderheid

Duur procedure

: ten aanzien van één aangeklaagde gegrond,, ten aanzien van de
andere aangeklaagde ongegrond
: de aangeklaagde waarvoor de klacht gegrond is verklaard een
mondelinge waarschuwing geven
: door de intern ondoorzichtige afhandeling
afhandeling van de klacht is deze bij
de commissie terecht gekomen, zonder dat betrokkenen zijn
gestimuleerd met elkaar in gesprek te gaan
: 12 weken
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