
Protocol 
 
Branche vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag  
 
Cao partijen bieden werknemers in de Motorvoertuigen-en Tweewielerbranche toegang tot 
een externe gecertificeerde vertrouwenspersoon: Jacqueline Peels(06 22239234, 
info@jacquelinepeels.nl) of bij haar afwezigheid bij een vervanger. 
 
Waarom zijn er vertrouwenspersonen (VP)?  
De werkgever heeft een wettelijke verplichting om te zorgen voor een goed en veilig 
werkklimaat.  Het aanstellen van VP’s is een van de maatregelen die hierbij behulpzaam 
kunnen zijn.   
 
Alle medewerkers van de organisatie (inclusief gedetacheerden) kunnen terecht bij de 
externe vertrouwenspersoon als het gaat om meldingen of klachten die te maken hebben 
met  Ongewenste Omgangsvormen (OO). OO gaan meestal om gedragingen die voor iemand 
anders in de organisatie als ongewenst, hinderlijk of bedreigend worden ervaren.  
 
De vertrouwenspersoon komt in actie als een medewerker zich bij één van ons meldt, wij 
noemen zo iemand ‘de melder’. Wij zijn er voor medewerkers die meldingen hebben over 
ongewenst gedrag. 
Ongewenst gedrag is: 
• Agressie en geweld 
• Seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten 
• Pesten 
• Discriminatie 
 
Waar moet je dan aan denken bij deze onderwerpen? 
 
Agressie en geweld; 
Opmerkingen als: “sorry, niet expres” bij een duw, “geintje” bij een schop, “stel je niet aan” 
bij een stomp, “word je sterk van” bij een tackle, “ik pak jou nog wel” na een ruzie zijn erg 
bedreigend.  
Dit valt onder de noemer agressie en geweld, ofwel iemand moedwillig lichamelijk of 
geestelijk letsel aandoen.  Dit kan je door collega’s maar ook door klanten worden 
aangedaan. Gebeurt dit en ben je er bang voor dan betekent naar je werk gaan voortdurend 
angst en onzekerheid. Je bent slachtoffer van het gedrag van een ander, het doet lichamelijk 
en geestelijk pijn. 
 
Seksuele intimidatie; 
Seksueel getinte aandacht in de vorm van woorden, aanrakingen en gedrag wat jij vervelend 
vindt. Het doet er niet toe of de ander dit gedrag normaal vindt. Het gaat erom dat jij het 
gedrag als onplezierig ervaart. 
Bijvoorbeeld aanrakingen, dubbelzinnigheden, schuine moppen, ongewenste 
handtastelijkheden, (poging) tot aanranding en verkrachting of uitnodigingen tot aandacht 
die je niet wilt? Dan heb je te maken met seksuele intimidatie. 
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Pesten 
Een grapje op zijn tijd is leuk, maar als het altijd dezelfde persoon is die het moet ontgelden, 
verandert de situatie, of  bijvoorbeeld wanneer iemand stelselmatig wordt buitengesloten  
dan is er  sprake van pest-en treitergedrag. Hoe herken je pestgedrag? Het gaat om vijandig, 
vernederend of intimiderend gedrag, dat steeds is gericht op dezelfde persoon.  
Het gebeurt vaak en gedurende langere tijd. De persoon, die het doelwit is, kan zich niet 
verweren. De ‘pester’ heeft op de een of andere manier meer macht dan het slachtoffer. 
Pesten gebeurt meestal door één collega  maar ook een groep/team of leidinggevende 
kunnen het op een persoon gemunt hebben. Soms loopt het pesten zo uit de hand dat 
iemand wordt gepest door de gehele organisatie. 
 
 
Discriminatie 
Discriminatie is het ongelijk behandelen van personen of groepen op basis van geslacht, 
seksuele geaardheid, levens- of geloofsovertuiging, ras of huidskleur. 
Krijg je  hier vervelende opmerkingen over als: ga terug naar je eigen land; homo’s horen 
hier niet thuis, vervelende opmerkingen over een hoofddoek dan heb je te maken met 
discriminatie. Hieronder valt ook wanneer je niet in aanmerking komt voor een functie of 
wordt buitengesloten. 
 
Het contact van de vertrouwenspersoon met een medewerker is altijd op 
vertrouwelijke basis. Onze eerste taak is de emotionele opvang en ondersteuning van de 
melder.  De vertrouwenspersonen zijn gecertificeerd en opgeleid volgens de regels van  de 
LVVV (Landelijke Vereniging Voor Vertrouwenspersonen). 
Als vertrouwenspersoon ondernemen we geen enkele actie buiten jou, de melder, om. Niet 
formeel, maar ook niet informeel. Wel krijg je advies en bespreken we de voor- en de 
nadelen van mogelijk te nemen stappen. 
Jij, als melder, hebt de regie en blijft deze ook houden. Daarnaast krijg je van ons 
ondersteuning bij het realiseren van de gewenste aanpak/oplossing.  
 
De signalen die de vertrouwenspersonen krijgen, zeggen mogelijk iets over cultuuraspecten 
van een organisatie op het gebied van werksfeer en samenwerking. De 
vertrouwenspersonen hebben naast de opvang en begeleiding van melders, ook tot taak om 
de cao partijen (=opdrachtgever) gevraagd en ongevraagd te adviseren over het beleid rond 
Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit. Uiteraard gaat de vertrouwenspersoon nooit in 
op individuele zaken of bedrijven. Jaarlijks maken we een kort jaarverslag. Om de privacy 
van melders te garanderen is de inhoud niet te herleiden naar individuen. Wel wordt er 
gerapporteerd over ontwikkelingen en tendensen rondom ongewenste omgangsvormen 
binnen de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche. 
 
Cao partijen zullen op een nader tijdstip een externe klachtencommissie in het leven roepen 
om een melder de mogelijkheid te bieden een volgende stap te kunnen zetten. Hierover 
volgt nog nadere berichtgeving. 
 
 


