
De klachtenprocedure staat omschreven in de 

Uitvoeringsregeling Individueel Klachtrecht 

(UR-17, www.fom.nl>personeelsinformatie> 

werk en klachten). De volgende stappen 

worden gevolgd: 

1. Indienen van de klacht bij de instituuts-

directeur/werkgroepleider/hoofd CPD;

2. De instituutsdirecteur/werkgroepleider/

hoofd CPD neemt, na betrokkenen gehoord 

te hebben, een beslissing.

Als de medewerker het niet eens is met de 

beslissing kan hij/zij de klacht opnieuw 

indienen bij de Centrale KlachtadviesCommis-

sie van FOM. De commissie neemt de zaak in 

behandeling en velt een oordeel dat in de 

vorm van een advies aan de directeur FOM 

wordt gegeven. De directeur of het UB neemt 

een eindbesluit. Als vast komt te staan dat 

de klacht gegrond is, kan FOM besluiten tot 

disciplinaire maatregelen. Deze omvatten 

berisping, schorsing, verlofvermindering, 

fi nanciële sancties en in het uiterste geval 

ontslag.

Samengevat
FOM vindt elke uiting van schadelijke 

omgangsvormen rond het werk onaanvaard-

baar. Toch kun je er in de werksituatie mee 

geconfronteerd worden. Probeer het eerst zelf 

op te lossen, eventueel met de hulp van een 

collega of leidinggevende. Neem vervolgens 

contact op met de vertrouwenspersoon. 

Deze kan indien nodig bemiddelen. De 

vertrouwenspersoon verleent ook bijstand 

bij een eventuele klachtenprocedure. 

Medewerkers bij de instituten kunnen zich 

wenden tot de daar door FOM aangestelde 

vertrouwenspersoon. Medewerkers aan de 

universiteiten kunnen terecht bij de lokale 

vertrouwenspersoon en in ieder geval bij de 

Centrale Personeelsdienst van FOM.

Als het werk je teveel wordt of als je te weinig 

uitdaging hebt, probeer er dan zo snel 

mogelijk over te praten met je leidinggevende. 

Dit lost in veel gevallen je probleem op. Wacht 

niet op een functioneringsgesprek of tot je ziek 

wordt. Als het niet (voldoende) helpt, kun je 

altijd terecht bij de personeelsfunctionaris of 

bedrijfsarts.

Meer weten?
Telefoonnummers van vertrouwenspersonen 

kun je vinden op www.fom.nl onder 

Personeelsinformatie. Voor overige informatie 

over dit onderwerp kun je contact opnemen 

met de Stafmedewerker Arbeidsvoorwaarden 

van de Centrale Personeelsdienst, 

telefoon (030) 600 12 63. Alle informatie 

wordt vertrouwelijk behandeld.
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Brochure voor alle medewerkers van de 

Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM)

Het FOM-beleid over 

psychosociale 
arbeidsbelasting

(seksuele)   intimidatie, 
pesten,agressie 

en geweld, 

werkdruk



(Seksuele) intimidatie, 
agressie en geweld en pesten: 
het is niet altijd zichtbaar, 
maar het bestaat. Misschien 
ook bij u op het werk. FOM 
vindt dat mensen respect 
moeten hebben voor elkaars 
persoonlijke grenzen. Boven-
dien streeft zij naar een 
optimaal werkklimaat waarin 
medewerkers goed kunnen 
presteren. Daarom maakt 
FOM met een degelijk beleid 
en een praktische aanpak 
duidelijk dat zij seksuele 
intimidatie, agressie en 
geweld en pesten tijdens of 
in verband met de werk-
zaamheden op geen enkele 
wijze tolereert.

Werkdruk op zich beïn-
vloedt de arbeidsprestaties 
positief. Maar te hoge of 
te lage werkdruk kan werk-
stress veroorzaken waar-
door het risico op ziekte-
verzuim toeneemt. Ook 
hiervoor streeft FOM naar 
een optimale werksituatie. een optim
hiervoor s
verzuim t
door het r
stress ver
te lage we
positief. M
vloedt de 
Werkdruk

wijze tole
zaamhed
in verban
geweld en
intimidati
duidelijk 
en een pr
FOM met 
presteren
medewer
optimaal 
dien stree
persoonlij
moeten h
vindt dat 
ook bij u 
maar het 
het is nie
agressie e
(Seksuele Seksuele intimidatie: 

ongewenst gedrag
Als iemand in de werksituatie geconfronteerd 

wordt met gedrag of zaken van seksuele 

aard die hij of zij als ongewenst of bedreigend 

beschouwt, is er sprake van seksuele intimi-

datie. 

Het varieert van blikken en dubbelzinnige 

opmerkingen, het ophangen van naaktfoto’s 

in de werkruimte tot handtastelijkheden en in 

het uiterste geval verkrachting. Ook seksuele 

chantage behoort ertoe, zoals het beloven van 

een promotie in ruil voor seksuele diensten. In 

alle gevallen gaat het om hoe het slachtoffer 

de gedragingen gevoelsmatig ervaart, niet om 

hoe de pleger ze bedoelt.

Agressie, geweld 
en pesten: 
fysiek én psychisch
Er is sprake van agressie, geweld of pesten als 

iemand in de werksituatie fysiek of psychisch 

wordt lastiggevallen of bedreigd. Hieronder 

vallen onder meer treiteren, schelden, 

kwetsen, vernederen, gooien met voorwerpen 

en slaan. Andere vormen zijn voortdurend 

grapjes maken ten koste van het slachtoffer, 

negeren of sociaal isoleren van het slachtoffer, 

beschadigen van eigendommen en gebaren 

maken. Bedreigingen aan het privé front of 

thuisadres vallen hier ook onder.

Werkdruk: 
te hoog of te laag
Spanning op je werk, deadlines, uitdagingen 

en ‘verantwoordelijkheid dragen’ zijn 

onderwerpen die de arbeidsprestaties positief 

beïnvloeden. Maar, heb je bij herhaling te 

weinig tijd om het werk af te krijgen of moet 

je te vaak op je tenen lopen om het gevraagde 

niveau te halen, dan veroorzaakt dat op den 

duur spanningen. Het plezier in het werk 

vervaagt en de effectiviteit van het werk gaat 

omlaag. Je komt in een vicieuze cirkel en 

verzuim van het werk ligt op de loer. 

Ook een te lage werkdruk is niet goed. Je hebt 

te weinig te doen of het werk is niet uitdagend 

genoeg. De dagen duren lang en de zin in 

het werk dat nog over is, verdwijnt ook. 

FOM vindt dit onwenselijke situaties.

Wat kun je eraan doen: 
verschillende 
mogelijkheden
Seksuele intimidatie, agressie, geweld en 

pesten bepalen de sfeer op de hele afdeling. 

Dus ook als je zelf geen doelwit bent, moet 

je laten merken dat dit gedrag onaanvaard-

baar is. Medewerkers die lastig worden 

gevallen, doen er verstandig aan zo snel 

mogelijk duidelijk te maken dat zij daar niet 

van gediend zijn. Als praten niet helpt, is het 

aan te raden om de hulp in te roepen van een 

collega, de leidinggevende of een vertrouwens-

persoon. Vaak komt een einde aan het gedrag 

van de pleger als hij of zij er door een derde op 

wordt aangesproken. 

Voor een te lage of te hoge werkdruk is een 

gesprek met de leidinggevende de eerste stap. 

Hoe eerder dit gebeurt, hoe beter het is. Ook in 

het functioneringsgesprek kun je aangeven 

dat het werk te veel of niet uitdagend genoeg 

is. Als dit niet (voldoende) helpt, is overleg 

met de personeelsfunctionaris of de bedrijfs-

arts de aangewezen weg.

Vertrouwenspersoon: 
bemiddeling of klachten-
procedure
Om medewerkers de mogelijkheid te geven 

hun problemen op te lossen, heeft FOM 

vertrouwenspersonen aangesteld. 

Zij fungeren als aanspreekpunt en zoeken 

samen met de betrokkene naar een oplossing. 

In eerste instantie zal dat uitmonden in 

bemiddeling. Dit blijkt vaak al voldoende te 

zijn. Wie de vertrouwenspersoon in uw werk-

omgeving is, staat op www.fom.nl onder 

Personeelsinformatie en Werk en klachten.

Als bemiddeling geen uitkomst biedt, kan de 

medewerker besluiten een klachtenprocedure 

te starten. De vertrouwenspersoon geeft 

hierbij desgewenst ondersteuning. 

ongewenst gedrag: onacceptabel
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Personeelsinformatie. Voor overige informatie 

over dit onderwerp kun je contact opnemen 

met de Stafmedewerker Arbeidsvoorwaarden 

van de Centrale Personeelsdienst, 

telefoon (030) 600 12 63. Alle informatie 
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