
Hoe gaan we ermee om?

Geweld, pesterijen en ongewenst 
seksueel gedrag op het werk
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Problemen op het werk …

Je zult het ook al wel eens hebben meegemaakt: wrijvingen met een collega, een meningsver-
schil met de baas, een woordenwisseling die blijft ‘hangen’, een boze en ontevreden klant,…
Waar mensen samenleven of samenwerken, doen zich vroeg of laat conflicten voor. De plooien 
worden meestal snel gladgestreken, de samenwerking verloopt dan snel opnieuw vlot.  
Meningsverschillen, woordenwisselingen en zelfs wrijvingen zijn onvermijdelijk in menselijke 
relaties. We weten meestal wel hoe we met dergelijke situtaties moeten omgaan; de problemen 
zijn meestal snel van de baan.
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… of pesterijen, geweld of ongewenst seksueel gedrag?

Soms lost een probleem op het werk zich niet zo vlot op. De woordenwisselingen volgen elkaar 
steeds sneller op, de toon wordt bitser , iemand begint te roepen, te schelden of te roddelen,…

Misschien beginnen collega’s zich vijandig te gedragen zonder dat er een conflict is geweest. Ze 
maken jou of elkaar het leven zuur, doen alsof je er niet bent, maken je het werken onmogelijk 
of maken je belachelijk,…
Misschien maken collega’s vervelende opmerkingen over je uiterlijk, over je lichaam of je kleren, 
raken ze je aan, gluren ze naar je, of blijven ze avances maken ook al heb je duidelijk gemaakt 
dat je dat niet wilt. Misschien werd je geduwd of geslagen, misschien werd je bedreigd of werd 
er met iets naar jou gegooid.

Ook een leverancier, een klant, een cliënt, een patiënt of een andere persoon waarmee je via je 
werk in contact komt, kan zich gedragen op een van de hierboven beschreven manieren.

De dingen die je normaal probeert om een probleem op te lossen lijken niet meer te helpen, en 
de sfeer op het werk wordt steeds onaangenamer.

De hierboven beschreven situaties zijn niet meer normaal. Als - op je werk - 

 jouw persoonlijke grenzen overschreden worden;

 je behandeld wordt op een manier die voor jou niet door de beugel kan;

 iemand jou seksueel benadert zonder dat je dat wilt;

 iemand tegen jou schreeuwt of fysiek geweld tegen jou gebruikt. 
Dan valt je ervaring wellicht onder de noemer ‘pesterijen, geweld of ongewenst seksueel 
gedrag op het werk’. We spreken ook over ‘ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het 
werk’, afgekort ‘OGGW’.

“Het zal wel vanzelf overgaan, dacht ik,…”

‘Het zal wel vanzelf overgaan’, denken mensen die ongewenst grensoverschrijdend gedrag op 
het werk meemaken vaak. ‘Ik moet gewoon zelf heel rustig blijven, proberen begrip te hebben 
voor de persoon die mijn grens overschrijdt, ik moet er niet zo zwaar aan tillen, het gaat wel 
weer over. Misschien is het ook wel een beetje mijn eigen schuld, misschien moet ik maar wat 
harder werken, of wat meer naar de betrokkene luisteren, of …’.
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“… maar eigenlijk werd het alleen maar erger.”

De praktijk wijst echter uit dat grensoverschrijdend gedrag meestal niet vanzelf stopt. Inte-
gendeel: in heel veel gevallen wordt dat gedrag steeds erger en komt het steeds vaker voor. De 
mensen die ermee te maken krijgen, hebben er steeds meer last van en verliezen steeds meer 
hun zelfvertrouwen. Ze worden boos, angstig, wantrouwig,… en krijgen het alsmaar moeilijker 
om nog met plezier te gaan werken. Ook collega’s krijgen last van de situatie; de werksfeer 
verzuurt. Het slachtoffer van het ongewenste grensoverschrijdende gedrag gaat vaak slechter 
presteren en blijft vaker ziek thuis, waardoor hij of zij soms – volkomen onterecht – als oorzaak 
van de problemen wordt aangewezen.

Als je met grensoverschrijdend gedrag te maken krijgt, kun je beter niet wachten tot het 
‘vanzelf overgaat’. Het is beter om in te grijpen, voor jij en je collega’s te veel last krijgen van de 
gevolgen!

Ingrijpen:  
ja, maar hoe?

Er zijn dingen die je op je eentje 
kunt doen.

 Je kunt proberen de persoon 
die zich schuldig maakt aan 
OGGW te ontlopen, of je aan te 
passen aan zijn of haar ver-
wachtingen, in de hoop dat hij 
of zij je dan met rust laat. Dit is 
geen goed idee: je geeft op die 
manier zonder dat je het wilt 
de boodschap dat het prima is 
dat iemand je grenzen over-
schrijdt. De kans dat de 
problemen toenemen, is veel 
groter dan de kans dat ze ver-
dwijnen.



5

 Je kunt even agressief reageren als de persoon die je grenzen overschrijdt. Je kunt terug-
schelden, zelf over hem of haar gaan roddelen, terugslaan, hem of haar het werken onmo-
gelijk maken, of op jouw beurt onbeschoft of seksueel intimiderend worden. Al kan het 
soms héél verleidelijk zijn om zo te reageren, dit leidt meestal niet tot het gewenste 
resultaat. Je gaat op deze manier in feite mee in het machtsspelletje van de ander. Derge-
lijke krachtmetingen hebben doorgaans alleen maar verliezers. Bovendien leiden ze tot 
een verziekte situatie die maanden of jaren aansleept. De vraag ‘wie begonnen is’ doet na 
een tijd dan niet meer ter zake …

 Je kunt ook proberen te praten met de persoon in kwestie. Je kunt proberen om hem of 
haar rustig te vertellen dat je het gedrag in kwestie niet prettig vindt en dat je graag zou 
willen dat het stopt. Zo’n reactie werkt vaak wel. Vaak volstaat het dat de ander duidelijk 
te horen krijgt dat hij of zij met zijn gedrag een grens overschrijdt, opdat hij of zij met dit 
gedrag zou stoppen. Dit type reactie is niet altijd mogelijk. Misschien is het ongewenste 
gedrag al te lang bezig om je boodschap nog geloofwaardig te laten klinken, misschien 
ben je gewoon te bang van de betrokken persoon om zoiets tegen hem of haar te zeggen, 
of misschien zit je er al te zeer onderdoor. In deze gevallen kies je beter voor een oplossing 
waarbij je hulp inroept.

Je kunt ook hulp vragen aan iemand uit je omgeving …
De meest voor de hand liggende personen om hulp aan te vragen zijn de mensen die het 
dichtst bij je staan.

 Je kunt over de feiten praten met je partner, een vriend of vriendin, een familielid, of een 
collega die je vertrouwt. Je kunt hen vragen om je wat moed te geven zodat je wel met de 
betrokkene durft praten. Of je kunt hen om advies vragen. Een dergelijk gesprek kan leiden 
tot opluchting en je de ondersteuning geven die je nodig hebt.

 Je kunt ook gaan praten met je leidinggevende of met je werkgever. De leidinggevenden en de 
werkgever zijn verantwoordelijk voor het welzijn op het werk; zij zijn vaak het beste geplaatst 
om de problemen aan te pakken. Je kunt hen vragen om eens met de betrokken collega te gaan 
praten, of je kunt samen met hen zoeken naar een manier om het probleem aan te pakken. Dit 
hoeft niet met de grote trom te gebeuren: een discreet gesprek lost vaak heel wat op.

Hulp van je omgeving volstaat echter niet altijd. De omgeving maakt soms zelfs deel uit van 
het probleem, bijvoorbeeld als het een leidinggevende is die het grensoverschrijdende gedrag 
pleegt. Als het inschakelen van je onmiddellijke omgeving onmogelijk is, of als dat onvol-
doende resultaten oplevert, kun je een stapje verder gaan. Je kunt dan gaan praten met de 
vertrouwenspersoon of met de preventieadviseur psychosociale aspecten.
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… of je kunt een beroep doen op de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur 
psychosociale aspecten. We spreken in dat geval over een interne procedure.
De vertrouwenspersoon en de preventieadviseur psychosociale aspecten zijn speciaal 
aangeduid om je bij te staan als je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag op het 
werk.

 De vertrouwenspersoon is doorgaans iemand uit je bedrijf of organisatie, iemand die je 
werkomgeving dus zeer goed kent. Indien er een vertrouwenspersoon is aangesteld – dat is 
niet wettelijk verplicht –  neem je het beste eerst met deze persoon contact. De vertrou-
wenspersoon is immers in principe goed geplaatst om jou te helpen.

 De preventieadviseur psychosociale aspecten kan iemand uit eigen organisatie zijn of van 
de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, bijvoorbeeld IDEWE. De aan-
stelling van een preventieadviseur psychosociale aspecten is wel wettelijk verplicht. Als er 
een vertrouwenspersoon is, zal je doorgaans pas naar de preventieadviseur psychosociale 
aspecten gaan als de vertrouwenspersoon omwille van omstandigheden niet goed kan 
optreden, of als hij of zij voor jou niet de geschikte persoon is om in vertrouwen te nemen.

In het arbeidsreglement – dat kun je onder meer op de personeelsdienst inkijken – kun je lezen 
wie de vertrouwenspersoon en de preventieadviseur psychosociale aspecten zijn en hoe je hen 
kunt bereiken.

Bij de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten kun je 
terecht voor raad, opvang, advies en bijstand.
Je kunt de vertrouwenspersoon en de preventieadviseur psychosociale aspecten in vertrouwen 
opzoeken: zij zullen pas iets doen met jouw verhaal wanneer je daar zelf om vraagt. Een 
bezoekje aan de vertrouwenspersoon of aan de preventieadviseur psychosociale aspecten 
verplicht je dus niet tot verdere stappen. Niemand hoeft te weten dat je bij de vertrouwensper-
soon of de preventieadviseur psychosociale aspecten geweest bent. De vertrouwenspersoon of 
de preventieadviseur psychosociale aspecten kan naar je luisteren, je helpen om zelf te beslissen 
wat je verder kunt doen, je helpen om een gesprek met de betrokkene voor te bereiden, een 
bemiddelingsgesprek voeren, of je doorverwijzen naar andere hulpverleners.

Bij de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten kun je 
ook terecht als je een ‘met redenen omklede klacht’ wilt indienen tegen de pleger 
van het ongewenste grensoverschrijdende gedrag.
Misschien geloof je niet dat het nog mogelijk is via gesprekken en bemiddeling de problemen 
op te lossen. Misschien wil je dat er een onderzoek komt en dat er duidelijke maatregelen 
worden getroffen.
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In dat geval kun je een ‘met redenen 
omklede klacht’ indienen tegen de 
pleger van het grensoverschrij-
dende gedrag. Je kunt deze klacht 
samen met de vertrouwenspersoon 
op papier zetten. De vertrouwens-
persoon speelt de klacht onmiddel-
lijk door aan de preventieadviseur 
psychosociale aspecten; enkel deze 
laatste kan de klacht behandelen. 
Je kunt de klacht ook rechtstreeks 
indienen bij de preventieadviseur 
psychosociale aspecten. Deze 
overloopt dan met jou of alle 
andere middelen zijn uitgeput 
alvorens hij je klacht in behande-
ling neemt. Je krijgt een kopie van je 
klacht.

Het indienen van een met redenen 
omklede klacht is niet vrijblijvend. 

Als je zo’n klacht indient, moet de preventieadviseur psychosociale aspecten een dossier 
opmaken en een onafhankelijk onderzoek instellen naar de feiten. Dit betekent dat hij of zij 
jou niet langer om toestemming moet vragen voor de gesprekken die hij voert: hij moet de 
stappen zetten die nodig zijn om tot een duidelijk en objectief beeld te komen van wat er 
gebeurd is. Wie bewust een valse klacht indient, kan daarvoor door de werkgever of de rechter 
gestraft worden. Daar staat tegenover dat je als indiener van de klacht bescherming krijgt 
tegen ontslag om redenen die met de klacht te maken hebben. De preventieadviseur psycho-
sociale aspecten moet de werkgever meteen op de hoogte brengen van je klacht. Hij bezorgt er 
de werkgever een kopie van.

Op basis van zijn onderzoek schrijft de preventieadviseur psychosociale aspecten een rapport. 
Dit rapport omvat zijn visie op wat er aan de hand is en zijn advies aan de werkgever over de 
manier waarop het probleem kan aangepakt worden. Het advies van de preventieadviseur 
psychosociale aspecten is niet bindend; de werkgever is wél verplicht om maatregelen te 
treffen waardoor het ongewenste grensoverschrijdende gedrag stopt.
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Als het grensoverschrijdende gedrag na de behandeling van de met redenen omklede klacht 
nog niet stopt, kun je een volgende stap zetten.

Als de interne procedure niet tot een oplossing geleid heeft, kun je een beroep doen op de 
Dienst Toezicht Welzijn op het Werk (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal Overleg) of een gerechtelijke procedure opstarten via de arbeidsrechtbank. We spreken 
dan over een externe procedure.

In principe kun je ook meteen naar deze diensten stappen, maar dat heeft weinig zin. Zij 
kunnen immers weinig doen zonder de resultaten van het onderzoek van de preventieadviseur 
psychosociale aspecten. Zij zullen je steeds verplichten eerst de interne procedure te volgen.

 De Dienst Toezicht Welzijn op het Werk spoort de werkgever aan om het onderzoek te 
laten uitvoeren door de preventieadviseur psychosociale aspecten (indien dat nog niet 
gebeurd is) of om de nodige maatregelen te treffen ter beëindiging van het grensover-
schrijdende gedrag. Indien de werkgever het verzuimt maatregelen te treffen, kan de 
Dienst Toezicht Welzijn op het Werk een rapport opmaken en bezorgen aan de arbeids-
auditeur.

 De arbeidsauditeur oordeelt dan over de wenselijkheid om een strafvervolging in te stellen. 
Hij kan beslissen om de pleger van het grensoverschrijdende gedrag en/of de werkgever te 
dagvaarden voor de correctionele rechtbank.

Los van de procedure voorzien in de wetgeving rond geweld, pesterijen en ongewenst seksueel 
gedrag op het werk kun je bij strafrechtelijke feiten (bv. geweld of ernstige bedreigingen) ook 
een klacht indienen bij de politie.
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Overzicht van de stappen  
die je kunt zetten als je denkt dat je met 
pesterijen, ongewenst seksueel gedrag of 
geweld te maken hebt.

1.	 duidelijk	proberen	maken	aan	de	betrokkene	dat	je	zijn	of	
haar	gedrag	ongewenst	vindt	en	dat	je	wilt	dat	het	stopt;

2.	 hulp	 zoeken	 in	 je	 onmiddellijke	 omgeving,	 bij	 je	 leiding-
gevende	of	bij	je	werkgever;

3.	 hulp	zoeken	bij	de	vertrouwenspersoon	of	bij	de	preventie-
adviseur	psychosociale	aspecten;

4.	 een	met	reden	omklede	klacht	 indienen	bij	de	preventie-
adviseur	psychosociale	aspecten.	Dit	leidt	tot	een	rapport	
met	advies	aan	de	werkgever.

5.	 een	klacht	indienen	bij	de	Dienst	Toezicht	Welzijn	op	het	
Werk	(Federale	Overheidsdienst	Werkgelegenheid,	Arbeid	
en	Sociaal	Overleg);

6.	 een	gerechtelijke	procedure	opstarten	bij	de	arbeidsrecht-
bank.
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Gelukkig loopt het 
meestal zo’n vaart 
niet!

Heel veel problemen kunnen 
voorkomen en zelfs opgelost 
worden als mensen met elkaar 
praten … en naar elkaar luisteren! 
Je omgeving, de vertrouwensper-
soon en de preventieadviseur psy-
chosociale aspecten kunnen je 
hierbij helpen.

Voorkomen is zoveel 
beter dan genezen …

… omdat het zoveel minder brokken 
maakt!

Als werknemer kan je zelf een bijdrage leveren:

door misverstanden meteen op te helderen;

 door problemen rustig uit te praten, en hierbij ook aandachtig te luisteren naar de ander;

 door duidelijk je afkeuring te laten blijken als je ziet dat een collega zich vijandig of pesterig 
gedraagt ten opzichte van een andere collega;

 door in te gaan tegen roddels en … zelf niet te roddelen;

 door bijstand te vragen aan de leidinggevende als het je niet lukt om een probleem zelf op 
te lossen;

 door jouw hulp en ondersteuning aan te bieden aan een collega die gepest wordt, waarbij 
het vanzelf spreekt dat je geen stappen zet zonder toestemming van het slachtoffer;

 door af en toe stil te staan bij je eigen gedrag en hoe dat overkomt. Wat voor jou een on-
schuldige grap is, kan voor een collega zeer kwetsend overkomen – de grenzen van twee 
mensen liggen zelden op dezelfde plaats. Het is een uitdaging voor elk van ons om de 
grenzen van de anderen te leren kennen en te respecteren!
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Leidinggevenden kunnen een belangrijke rol spelen bij het voorkomen en doen 
stoppen van ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk, bijvoorbeeld:

 door bereikbaar te zijn voor hun medewerkers en te luisteren naar wat hen bezighoudt en 
wat hen stoort;

 door ook zichzelf in vraag te stellen bij functioneringsgesprekken;

 door aandacht te hebben voor de samenwerking binnen het team en waardering te 
uiten;

 door te letten op signalen van mogelijke problemen tussen de medewerkers (spanningen, 
zondebokken, kliekjes, toenemend ziekteverzuim,…),

door problemen bespreekbaar te maken, naar alle partijen te luisteren en samen met alle 
betrokkenen te zoeken naar een oplossing;

 door te zorgen voor de opvang van teamleden die zich gekwetst voelen door bepaalde 
gebeurtenissen.

Herken je de problemen die in deze brochure 
beschreven staan? Wil je er meer informatie over of wil 
je er met iemand over praten?

Je kunt hiervoor terecht bij de volgende personen:

 je leidinggevende of je werkgever,

 de personeelsdienst of de HRM-verantwoordelijke,

 de vertrouwenspersoon,

 de preventieadviseur psychosociale aspecten,

 de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer,

 de preventieadviseur veiligheid,

 de personeelsafgevaardigden,

 je huisarts.

Deze personen kunnen je indien nodig doorverwijzen naar andere hulpverleners.
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