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Betreft: Ongewenste Intimiteiten op het werk. 

datum 

Ongewenste intimiteiten vormen een bedreiging voor een gezonde (werk)relatie tussen collega's. 
Wanneer ongewenst seksueel gedrag zich voordoet op het werk, tussen collega's of tussen een 
leidinggevende en een medewerk(st)er, zet dit een domper op de werksfeer. De persoonlijke gevolgen 
voor het slachtoffer zijn meestal vrij ernstig, er is een toename van stress en wantrouwen en een 
verminderde motivatie op de werkplek. 

Ongewenste intimiteiten op het werk kunnen en mogen niet geduld worden. 

Het is niet de bedoeling een heksenjacht te ontketenen. Wij willen een oplossing bieden voor dit 
probleem en een middel zoeken om ongewenst seksueel gedrag op het werk te voorkomen. 

Wat verstaan wij onder ongewenst seksueel gedrag op het werk ? 

De brutaalste vorm van ongewenst seksueel gedrag is uiteraard verkrachting of aanranding. Maar 
ook grove en misplaatste opmerkingen, oneerbare voorstellen en ongewenste aanrakingen vinden wij 
totaal ongepast. 

Welke initiatieven nemen wij ? 

Op 15 februari 1996 starten wij een zes maanden durend project. 
We doen hiervoor een beroep op de ongewenste intimiteitenlijn en op een externe vertrouwensdienst - 
OSGW-Consultancy VZW (Ongewenst Seksueel Gedrag op het Werk-Consultancy). 

Praktische informatie zoals de namen van de vertrouwenspersonen, telefoonnummers, etc. over dit 
initiatief vindt u in een foldertje (zie bijlage). 

Het project dat we aan deze groep ervaren seksuologen toevertrouwen, omvat diverse 
facetten: 

1. De opvang verzekeren van slachtoffers van ongewenst seksueel gedrag op het 
werk. 
Dit betekent dat u voor advies of een gesprek terecht kan bij een deskundig 
persoon. Deze vertrouwenspersoon zal u uitleggen hoe u het best op dit ongewenst gedrag 
reageert of welke maatregelen u kan nemen. 
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Uiteraard sluit dit niet uit dat u over uw probleem ook kan praten met een interne 
vertrouwenspersoon zoals een arbeidsgeneesheer, een emancipatie-ambtenaar, een 
maatschappelijk assistent van de sociale dienst, een bevriend collega of een chef. 

2. Bemiddelen op vraag van het slachtoffer van ongewenst seksueel gedrag op het 
werk. 
Onder bemiddeling verstaan we dat één van de seksuologen van OSGW-Consultancy, op 
vraag van het slachtoffer, een gesprek aangaat met de persoon die het ongewenst gedrag stelt 
of - indien nodig - met een hiërarchische meerdere. 
Uit talloze studies blijkt immers dat het ongewenst gedrag makkelijker ophoudt wanneer de 
vertrouwenspersoon erop wijst dat dit gedrag niet getolereerd wordt. 

3. Het venamelen van gegevens omtrent de aard en de omvang van ongewenst seksueel 
gedrag op het werk. 
Op die manier hopen we een klare kijk te krijgen op deze problematiek. 

Wat kan u doen als ook bemiddeling niet blijkt te helpen ? 

Indien het ongewenst seksueel gedrag zelfs na bemiddeling niet ophoudt, kan u een beroep doen op de 
tuchtprocedure uit het ambtenarenstatuut. Vermits een tuchtstraf enkel kan worden voorgesteld door 
een hiërarchische meerdere moet u zich met uw klacht tot deze meerdere wenden. Vanzelfsprekend 
kan u ook in dit stadium rekenen op de steun en het advies van de mensen van OSGW-Consultancy. 
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