
Intimidatie op de 
werkvloer.

Niets doen is geen optie



WAT IS INTIMIDATIE?



KADER WERKGEVER

> PSA: Psycho-Sociale Arbeidsbelasting. 

– werkdruk
– pesten
– (seksuele) intimidatie
– discriminatie
– agressie en geweld
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INTIMIDATIE

Overdonderen Ontmoediging

Bang maken Soort mishandeling

Afschrikking Gedrag waarbij je 

Agressieve handeling waarden, normen, 

Bangmakerij gevoel van de ander 

Dreigement negatief beinvloedt. 
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INTIMIDATIE

Enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek 
gedrag ( met een seksuele connotatie) dat als doel 
of gevolg heeft dat de waardigheid van een 
persoon wordt aangetast; in het bijzonder wanneer 
een bedreigende, vijandige, beledigende, 
vernederende of kwetsende situatie wordt 
gecreëerd.
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DEFINITIE, EN DAN??? WANT…

> Niet de bedoeling is maatgevend maar hoe 
het binnenkomt, hoe het ervaren wordt, 
wat de impact is

> Wat voor de één een grapje is, is voor de 
ander kwetsend 

> Inspectie SZW grijpt niet in.
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Intimidatie hoort op de 
werkvloer te blijven, 
curatief, 
preventief………….
In ieder geval voorkoming, management 
van en de oplossing  



VERANTWOORDELIJKHEID ORGANISATIE 
TOP-DOWN

> Vaststellen/formuleren van de bedrijfscultuur en 
vastleggen in een gedragscode.

> Uitdragen en naleven van de gedragscode; 
voorbeeldfunctie in gedrag, stijl en attitude.

> Reageren op ongewenste situaties:  knelpunten 
accuraat en procesmatig oppakken.

> Informatie blijvend communiceren intern.
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STRUCTUREEL INTERN COMMUNICEREN

> Welke cultuur men wil uitdragen/ diversiteit

> Thema ongewenste omgangsvormen op agenda

> Wat men kan doen als zich ongewenste situaties 
voordoen:

> Welke faciliteiten er zijn wanneer men de 
ongewenste situaties niet zelf kan oplossen.
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( EXTERNE ) VERTROUWENSPERSOON

> Opvang, begeleiding van medewerker en 
informatie aan medewerker

> Voorlichten, informeren en inspireren van 
de organisatie

> Adviseren van bestuur en management.

> Doel: informeel oppakken, procedures 
voorkomen. 

10



ERVARINGEN UIT DE PRAKTIJK

> Communicatie

> Ervaring/ cq handelingsverlegenheid. Het moet opgelost 
worden, maar dat kan vaak niet. Het is iedere keer weer 
maatwerk.

> ( “leidinggevende kennende kan ik me niet voorstellen 
dat….”)

> Men heeft de beste bedoelingen en aanpak maar…

> Het kost tijd, het is een proces

> Het gaat niet om het gelijk ( zoals je vaak in discussies 
ziet over MeToo)
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Intimidatie in de zorg



PREVENTIE EN RISICOMANAGEMENT

> verhouding mannen/vrouwen

> werken met intimiteit

> werken met ( nacht -) diensten

> grensoverschrijdend gedrag door 
cliënten/patiënten.

> machtsverhoudingen
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ERVARINGEN IN DE ZORG

> Targets

> Bezuinigingen

> Rapportagedwang

> Veranderende omgangsvormen, meer inspraak 
cliënten

> Krapte door vacatures en verzuim: veel flex,zzp

> Continuïteit van bedrijfsprocessen en 
samenwerking
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Hartelijk dank
voor uw aandacht

Yvonne 
Stallenberg
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