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Dit artikel wordt u aangeboden door HR Rendement 
 

HR Rendement is hét nieuws‐ en adviesmagazine voor human resources professionals bij 

(middel)grote, kennisintensieve organisaties. De insteek is: hoe kan een HR‐manager, unitmanager of 

HR‐specialist bijdragen aan een beter rendement van de factor arbeid in zijn organisatie. HR 

Rendement behandelt voornamelijk de 'harde' kant van human resources, zoals wijzigingen in wet‐ en 

regelgeving, ontwikkelingen in het arbeidsrecht, fiscaal voordelige beloningsvormen, werktijden en 

arbeidsomstandigheden, kosten van opleidingen en werving & selectie, implementatie van 

personeelsinformatiesystemen. 
 

 

HR Rendement biedt u: 

 veel signalerend nieuws over veranderende wet‐ en regelgeving; 

 beknopte artikelen met veel tips die de lezer direct in de dagelijkse praktijk kan gebruiken; 

 elke keer een gedegen vergelijkend warenonderzoek onder HR‐ dienstverleners; 

 wekelijkse e‐mailservice met het allerlaatste HR‐nieuws; 

 een aanvulling op de inhoud van elke uitgave met praktische, online tools. 
 

 
 

Kijk voor meer informatie of een proefabonnement op www.rendement.nl/hrblad 
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RECHTSPRAAK

Hollywood-taferelen kunnen ook op 
de werkvloer plaatsvinden
Het zal niemand zijn ontgaan: de #MeToo-
beweging. Veel filmproducenten en acteurs 
lijken zich schuldig te hebben gemaakt aan 
seksuele intimidatie. Ook bij u op de werk-
vloer kan seksuele intimidatie voorkomen. 
Maar wanneer is er nou eigenlijk sprake 
van seksuele intimidatie? En hoe moet u 
als werkgever daarmee omgaan? 

Seksuele intimidatie is een vorm van 
ongewenst gedrag op seksueel gebied. 
Ongewenste intimiteiten kunnen in allerlei 
vormen voorkomen. Op de werkvloer gaat 
het in ieder geval om ongewenste om-
gangsvormen in de onderlinge verhoudin-
gen. Dit kan tussen collega’s het geval zijn, 
maar ook tussen de werkgever (leidingge-
vende) en de werknemer (ondergeschikte). 
Het College voor de Rechten van de Mens 
omschrijft dat bepalend is om te kunnen 
spreken van seksuele intimidatie, of het 
gedrag een grens bij iemand overschrijdt 
en dat daarmee het gedrag als vijandig, 
vernederend of intimiderend mag worden 
beschouwd. 

Knuffelen
Met de #MeToo-trend is niet alleen de 
bespreekbaarheid van seksuele intimidatie 
op gang gekomen, ook is de discussie ont-
staan over wat onder seksuele intimidatie 
mag worden verstaan. Seksuele intimidatie 
is namelijk een breed begrip en kan voor 
iedereen iets anders betekenen. Het kan 
gaan om fysieke (ongewenste) aanrakin-
gen, maar ook om foute opmerkingen en 
grappen. Voor de ene werknemer is een 
arm om de schouders al ongewenst, terwijl 
bij de ander knuffelen op de werkvloer heel 
normaal is.  

Om de vraag te kunnen beantwoorden 
of er sprake is van seksuele intimidatie, 
kunnen factoren als de tijd, de plaats, de 
betrokken personen en de setting een 
belangrijke rol spelen. Op de werkvloer is 
het aspect van hiërarchie bovendien een 
niet te onderschatten factor. Hiërarchie kan 
er immers aan bijdragen dat werknemers 
bang zijn voor de gevolgen als zij wél hun 
grenzen aangeven. 

Tolereren
Het Burgerlijk Wetboek verplicht u om voor 
werknemers een veilige werkomgeving te 
creëren en de Arbowet eist dat u seksuele 
intimidatie bestrijdt. Het voorkomen van 
ongewenste intimiteiten behoort onderdeel 
te zijn van uw arbobeleid. Daarnaast is er 
een verbod op seksuele intimidatie neer-
gelegd in de Wet gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen. 
De vraag is hoe u deze wettelijke regels in 
de praktijk brengt. Specifieke richtsnoeren 
bestaan hiervoor namelijk niet. Bij het 
voeren van een beleid ter voorkoming van 
seksuele intimidatie kunt u denken aan een 
gedragscode waaruit volgt welk gedrag uw 
organisatie niet tolereert. Maar een uitslui-
tend papieren beleid volstaat niet. Het is 
aan u om werknemers te informeren over 
wat seksuele intimidatie is, dat uw organi-
satie deze intimidatie niet toestaat, bij wie 
een werknemer terechtkan (bijvoorbeeld 
een vertrouwenspersoon) en hoe wordt 
omgegaan met seksuele intimidatie. 

Verhaal
Als een werknemer een melding maakt van 
seksuele intimidatie, bent u verplicht om 
een onderzoek te starten. Beide partijen 

moeten de kans krijgen om hun verhaal 
te doen. Het verdient de voorkeur om het 
onderzoek door een externe partij (bijvoor-
beeld via een arbodienstverlener) te laten 
doen. Als seksuele intimidatie ‘komt vast 
te staan’, moet u ook hiernaar handelen. 
Het ligt op dat moment in de rede om een 
sanctie op te leggen vanwege de intimida-
tie. Hierbij is belangrijk dat het al eerderge-
noemde beleid – dat kenbaar moet zijn en 
blijven bij werknemers – ook daadwerkelijk 
sancties bevat. De mogelijke sanctie hangt 
af van de situatie. Een waarschuwing is een 
optie, evenals een ontslag op staande voet 
of ontbindingsverzoek. 
In een grote mate hangt de ernst van de 
seksuele intimidatie af van de vorm, maar 
ook van de omstandigheden. Heerst er een 
‘knuffelcultuur’ of een ‘losse sfeer’ op het 
werk, dan kan de rechter oordelen dat een 
ontslag (op staande voet) niet gepast is. 
Ook hechten rechters waarde aan het éérst 
geven van een waarschuwing, voordat u tot 
meer drastische maatregelen overgaat.

Afschrikking
Er zijn diverse maatregelen denkbaar ter 
voorkoming én ter afschrikking van seksu-
ele intimidatie. Het hebben van een beleid 
tegen seksuele intimidatie en het hebben 
van een vertrouwenspersoon kan voor de 
nodige bewustwording onder het perso-
neel zorgen. Meer afschrikwekkende maat-
regelen, dus maatregelen die u ook kunt 
opleggen als er echt sprake is van seksuele 
intimidatie, zijn het nemen van disciplinai-
re maatregelen, zoals een berisping, schor-
sing of het veranderen van de functie of 
arbeidsplaats. Wilt u overgaan tot ontslag, 
mogelijk op staande voet, dan moet de 
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situatie zo zijn dat een voortzetting van de 
dienstbetrekking ‘redelijkerwijs’ niet meer 
van u als werkgever kan worden verwacht. 
Er moet een afweging worden gemaakt tus-
sen het belang van de werknemer (behoud 
van werk) en de ernst van de gedraging 
(tegenover een andere werknemer). 

Rehabilitatie
Ook is het belangrijk dat u rekening houdt 
met de kans dat er géén sprake is van inti-
midatie, althans niet van ernstig verwijtba-
re gedragingen. U moet daarom zorgvuldig 
omgaan met het opleggen van maatrege-
len. De kans bestaat dat de beschuldigde 
werknemer terugkeert op de werkvloer (re-
habilitatie). U wilt natuurlijk voorkomen dat 
de beschuldigde al als dader wordt gezien 
voordat duidelijk is of hij zich daadwerkelijk 
heeft misdragen. 

Zorgvuldigheid
Kortom: om seksuele intimidatie aan te 
kunnen pakken, moet het bespreekbaar 
zijn in uw organisatie, een beleid ter voor-
koming van seksuele intimidatie mag niet 
ontbreken en bovendien moet u bij ieder 
geval dezelfde procedure voeren. Ook is 
het belangrijk om een vertrouwenspersoon 
aan te stellen waar werknemers terechtkun-
nen met hun klachten.  
Als werkgever moet u zich afvragen welke 
sfeer er binnen de organisatie heerst, of dit 
wenselijk is en wat werknemers misschien 
wel of niet als ongewenst kunnen ervaren. 
Dat u ook de nodige zorgvuldigheid in 
acht moet nemen bij het onderzoeken van 
klachten is een belangrijke voorwaarde. 
De zorgplicht van een werkgever geldt 
tenslotte voor alle werknemers #eenveili-
gewerkomgevingvooriedereen!

Juliëtte Röben, advocaat en Bianca de Jong, 
paralegal bij Wybenga Advocaten, tel. (010) 
214 00 00, e-mail: roben@wybenga-advoca-
ten.nl, www.wybenga-advocaten.nl

Vanwege losse werksfeer geen ontslag
Een kok die bijna de pensioengerechtigde 
leeftijd had bereikt, werd op non-actief 
gesteld na meerdere meldingen van col-
lega’s over ongewenste intimiteiten. Hij 
zou collega’s bijvoorbeeld een klap op 
hun kont hebben gegeven en bij de bor-
sten hebben gegrepen. Zijn werkgever 
vond dit grensoverschrijdend gedrag en 
ontsloeg de kok op staande voet. 

Stagiaire
De kok, die daardoor géén recht meer 
had op loon, géén WW-uitkering zou 
ontvangen en voortijdig de aanvulling op 
zijn pensioenpotje zag verdwijnen, stapte 
daarop naar de rechter. Hij wenste ver-
nietiging van het ontslag en doorbetaling 
van zijn loon. De kantonrechter wees dit 

af, waarop de kok hoger beroep instelde. 
Het hof overwoog dat uit getuigenver-
klaringen bleek dat de werksfeer erg los 
was. Fysiek contact werd gecombineerd 
met een vrije manier van communiceren. 
De verschillende getuigen die het hof 
had opgeroepen, maakten geen melding 
van grensoverschrijdend gedrag. Dit 
gebeurde pas nadat een stagiaire aangaf 
dat zij hiervan niet gediend was. Nu de 
sfeer op het werk ook na deze voorvallen 
hetzelfde was gebleven, vond het hof het 
onjuist om het ontslag op staande voet in 
stand te laten. Een waarschuwing van de 
werkgever had in deze situatie, gelet op 
de werksfeer, meer op de route gelegen.
Gerechtshof Den Haag, 18 april 2017,  
ECLI (verkort): 957

Problemen door zoenende werknemer
Een 62-jarige werknemer, die toezicht 
hield op schoonmaaksters, kreeg meer-
dere officiële klachten tegen hem inge-
diend vanwege seksuele intimidatie. Twee 
schoonmaaksters beklaagden zich bij de 
werkgever over het feit dat de werkne-
mer hen regelmatig en ongevraagd (op 
de wang) zoende. Er volgde een ontslag 
op staande voet. Volgens de werknemer 
hadden de zoenen geen enkele seksuele 
achtergrond en waren ze puur vriend-
schappelijk bedoeld. De advocaat van de 
werknemer voerde verder aan dat hij een 
emotionele en betrokken man was en 
bij iedereen geliefd wilde zijn. Ondanks 
het feit dat de werknemer mogelijk geen 
kwade bedoelingen had, was het gedrag 
volgens het hof wel te kwalificeren als 
seksuele intimidatie. Het hof merkte op 

dat de werkgever geen beleid had tegen 
ongewenst gedrag. Van de werkgever had 
verwacht mogen worden dat hij de werk-
nemer zou waarschuwen dat zijn gedrag 
ontoelaatbaar was en bij herhaling tot 
ontslag (op staande voet) zou leiden. 

Vlekkeloos
Daarnaast vond het hof van belang dat 
het om een 62-jarige werknemer ging, 
met een vlekkeloos arbeidsverleden en 
die door het ontslag géén WW-uitkering 
zou ontvangen. Ontslag op staande voet 
is een uiterste maatregel en niet ieder 
grensoverschrijdend gedrag rechtvaardigt 
een ontslag op staande voet. Het ontslag 
kon daarom niet in stand blijven.
Gerechtshof Leeuwarden, 10 april 2011, 
ECLI (verkort): 1643


