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Het aantal meldingen van intimidatie op het werk 
neemt toe. Vaak blijkt er een verband te zijn met  
arbeidsconflicten en dat maakt het lastig om de  
gevallen adequaat te beoordelen.

Complexe 
conflicten

Meer klachten over intimidatie op  
de werkvloer

Uit de Nationale Enquête Arbeids-
omstandigheden 2011 blijkt dat er 
binnen Nederlandse organisaties 

nauwelijks verbetering zichtbaar is wat 
betreft seksuele intimidatie, discriminatie, 
agressie/geweld en pesten. De enquête 
laat zien dat 24 procent van de Nederland-
se werknemers te maken heeft met een 
vorm van extern ongewenst gedrag (van 
klanten, leerlingen, passagiers, patiënten 
et cetera) en 16 procent met intern onge-
wenst gedrag (van collega’s of leidingge-
venden). Op de vraag naar persoonlijke 
ervaring met een vorm van ongewenst ge-
drag van leidinggevenden of collega’s in 
de afgelopen 12 maanden, antwoordden 
velen bevestigend (zie tabel 1). Wat betreft 
de vormen van ongewenst gedrag sprin-
gen intimidatie en pesten er duidelijk uit. 
De overheid en de zorg zijn twee belang-
rijke sectoren waar bovengemiddeld veel 
ongewenst gedrag voorkomt.

Arbeidsconflicten
De situatie bij de Nederlandse gemeen-
ten werd onlangs verkend tijdens een 

symposium van de Landelijke Klach-
tencommissie Ongewenst Gedrag voor 
de Decentrale Overheid (LKOG). De 
LKOG stond stil bij haar eerste lustrum 
met een symposium, getiteld ‘Risico’s 
bij ongenoegen,’ over intimidatie en 
het functioneren van vertrouwensper-
sonen. Bij deze gelegenheid werden de 
ervaringen gepresenteerd van deze 
klachtencommissie voor de decentrale 
overheid, evenals de uitkomsten van 
een door de LKOG gehouden onder-
zoek onder 250 gemeentelijke vertrou-
wenspersonen.
In 2011 behandelde de commissie 22 za-
ken. De meerderheid daarvan (12) had 
betrekking op intimidatie en pesten. Dat 

beeld komt overeen met de situatie die 
wordt geschetst door de geënquêteerde 
vertrouwenspersonen. In de twaalf 
maanden die aan het onderzoek vooraf 
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gingen werden zij vaker benaderd voor 
gevallen van intimidatie/pesten dan 
voor enige andere vorm van ongewenst 
gedrag (zie tabel 2).
Vertrouwenspersonen gaven ook aan 
dat intimidatie vaak is ingebed in ar-
beidsconflicten. Ook komt het regelma-
tig voor dat een vertrouwenspersoon 
die is aangesteld voor het behandelen 
van zaken rond ongewenst gedrag, 
wordt benaderd voor andere proble-
men: geschillen over arbeidsvoorwaar-
den, personele aangelegenheden, ver-
schil van inzicht over functioneren, 
niet gehoord worden door de leiding 
– al deze zaken monden nogal eens uit 
in formele klachten over ongewenst ge-
drag, vaak betiteld als ‘intimidatie’ en 
gericht tegen leidinggevenden.

Narcisten
Intimidatiemeldingen hebben vaak te 
maken met een verschil in macht tus-
sen degene die zich geïntimeerd voelt 
en degene die zich aan intimidatie 
schuldig zou maken. Macht, machts-
gevoel en machtsmisbruik zijn dan be-
langrijke aspecten, hoewel ze slechts 
in uitzonderlijke gevallen uitmonden 
in bewust kwetsend gedrag. Kwetsen-
de processen ontstaan in het proces 
waarin medewerkers vorm trachten te 
geven aan hun plaats in de organisa-

tie. De meeste intimidatieklachten 
zijn dan ook gericht tegen leidingge-
venden die hun ondergeschikte het 
werken moeilijk of onmogelijk zouden 
maken. Daarbij is het van belang om 
een onderscheid te maken tussen ge-
drag dat voortkomt uit de taken en be-
voegdheden van leidinggevenden en 
grensoverschrijdend gedrag. Een lei-
dinggevende mag aansturen, mag ka-
ders stellen en mag deze handhaven. 
Over de manier waarop dat gebeurt, 
mogen stevige verschillen van mening 
bestaan. De manager heeft veelal het 
laatste woord, maar kan natuurlijk op 
gedrag worden aangesproken. Als de 
manager gaat brullen, een medewer-

ker vals gaat beschuldigen of veel-
vuldig zegt dat vrouwen 

dom zijn, maakt hij 
zich schuldig aan 

ongewenst ge-
drag en toont 

Seksuele intimidatie Intimidatie Geweld Pesten 

1,7% 11,1% 0,7% 7,9%

Tabel 1: Ervaring met ongewenst gedrag van leidinggevenden of 
collega’s in de laatste 12 maanden

Bron: NEA 2011

Seksuele intimidatie 6,0%
Pesten 17,1%
Agressie/geweld 11,8%
Discriminatie 2,9%
Verstoorde arbeidsrelaties/arbeidsconflicten 44,1%

Tabel 2: Meldingen ongewenst gedrag naar type

Bron: Enquête vertrouwenspersonen ongewenst gedrag gemeenten 2012

hij zich een slecht leider.
In de media lezen we geregeld over 
topmanagers die worden beticht van 
dominant gedrag, van een verdeel- en 
heerstactiek, van het bejegenen van an-
deren op een denigrerende en vernede-
rende manier. Zulke managers worden 
vaak getypeerd als intimiderende nar-
cisten, maar vaak blijkt achteraf dat 
niemand zo’n manager ooit goed te-
genwicht heeft geboden waardoor de 
zaak is geëscaleerd.

Definities
Klachten over intimidatie zijn veelal 
complex, ook juridisch gezien. En een 
klachtenprocedure wegens ongewenst 
gedrag heeft zo z’n beperkingen. In de 
eerste plaats is een klachtencommissie 
voor ongewenst gedrag niet bevoegd in 
rechtspositionele kwesties in geval van 
arbeidsconflicten, waarvoor doorgaans 
andere juridische wegen openstaan. Al-
leen als er feiten worden gesteld die de 
een of andere vorm van ongewenst ge-
drag kunnen doen vermoeden, is de 
commissie bevoegd tot onderzoek en 
oordelen. Het gevoel gepest te worden is 
niet voldoende om een klacht gegrond 
te verklaren.
Een tweede begrenzing ligt in de juridi-
sche definities van pesten en intimidatie 
in de wetgeving rond arbeidsomstandig-
heden en gelijke behandeling. In de Ar-
bowet wordt pesten gedefinieerd als alle 
vormen van intimiderend gedrag met een 
structureel karakter, maar er staat niet in 
wat we onder ‘intimiderend’ moeten 
verstaan. Een juridische definitie van 
intimidatie staat wel in de wetgeving 
rond gelijke behandeling. Hier wordt 
gesproken over gedrag […] dat tot doel of 
gevolg heeft dat de waardigheid van de per-
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soon wordt aangetast en dat een bedreigen-
de, vijandige, beledigende, vernederende of 
kwetsende omgeving wordt gecreëerd.
Het aantasten van iemands waardig-
heid is geen licht criterium en als we 
de intimidatie willen kwalificeren als 
pesten moet het gedrag een structureel 
karakter hebben. Dat alles moet objec-
tief worden vastgesteld en dat is vaak 
lastig, omdat in veel zaken feiten inge-
bed zijn in een arbeidsconflict. ‘Objec-
tief vaststellen’ betekent het meewegen 
van drie dimensies van feiten: de bele-
ving van de klager, de houding/inten-
tie van een aangeklaagde en de context 
van het geheel.
Een professionele klachtencommissie 
maakt onderscheid tussen rechtsposi-
tionele zaken en elementen van ge-
drag. Dat gedrag wordt dan onder-
zocht, waarna een klacht gegrond of 
ongegrond wordt verklaard. In het eer-
ste geval is vastgesteld dat een klager 
slachtoffer is, in het tweede geval luidt 
de vaststelling dat de aangeklaagde, 
veelal de leidinggevende dus, wordt 
vrijgesproken van intimidatie/pesten. 
Er zijn dus zeker klachtzaken ten aan-
zien van intimidatie die belangrijke 
uitkomsten hebben voor of de klager 
of de aangeklaagde.

Vroeg herkennen
Bij meldingen en klachten over intimi-
datie horen we vaak dat de medewerker 
zich al langere tijd onveilig voelt in zijn 
werkomgeving, zich al langere tijd niet 
gehoord voelt, en dat er al langere tijd 
conflicten zijn over zijn functioneren. 
Een klager die vanuit zo’n geschiedenis 
erkenning wil voor de intimidatie die hij 
heeft ondergaan, loopt in een procedure 
de kans dat hij op formele gronden on-
gelijk krijgt omdat de klacht niet-ont-
vankelijk of ongegrond wordt verklaard.
Niet alleen klagers lopen echter risico’s 
als onvrede op de werkvloer blijft voort-
duren. Ook de betrokken leidinggeven-
den, collega’s en zelfs de organisatie als 
geheel kunnen er nadelige gevolgen van 
ondervinden. Kwesties kunnen escale-
ren waardoor uiteindelijk ook leidingge-
venden beschadigd kunnen raken. De 
voorbeelden van ‘publiekelijke executie’ 
van topmanagers in de media zijn welis-
waar uitzonderlijk en extreem, maar ook 
een gewone leidinggevende kan worden 
beschadigd door een klacht of een pro-
ces. En als er collega’s als getuige wor-
den opgeroepen, ervaren die het afleg-
gen van een verklaring voor een 
commissie of rechter vaak als belastend. 
Als het tot zulk soort escalaties is geko-

men, is herstel van onderling vertrou-
wen bijna niet meer mogelijk.
Het is dan ook in het belang van alle be-
trokkenen om ongewenst gedrag en/of 
ongenoegen in een vroeg stadium te 
herkennen en erkennen. Het manage-
ment en ook vertrouwenspersonen kun-
nen hierin veel betekenen. Het serieus 
nemen van ongenoegen kan escalatie 
voorkomen, maar dan is het wel nodig 
dat een leidinggevende zijn mensen 
goed kent en kan zien met wie het wel 
en met wie het niet goed gaat. Geregeld 
een praatje maken kan al veel narigheid 
voorkomen. Ook helpt het om open te 
staan voor feedback op het eigen gedrag.

Bewustwording
Veel organisaties hebben beleid ontwik-
keld ten aanzien van ongewenst gedrag, 
een gedragscode opgesteld en vertrou-
wenspersonen aangesteld. Afspraken 
over gedrag zijn er dus vaak wel, maar 
in de praktijk blijkt dat er op de werk-
vloer weinig over bekend is. Voor het 
management is het belangrijk om boven 
tafel te krijgen waarom gedragsnormen 
niet werken en wat daaraan kan worden 
gedaan. Bewustwording is belangrijk, te 
beginnen bij leidinggevenden. Zij kun-
nen zichzelf en hun teamleden vervol-
gens stimuleren om op een goede ma-
nier met elkaar om te gaan. 

Intimidatiemeldingen 
hebben vaak te maken 
met machtsverschillen
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