
 

Meldregeling ongewenste omgangsvormen gemeente Weert 2022 

De gemeentesecretaris van de gemeente Weert, 

 

overwegende dat op grond van artikel 3 lid 2 Arbeidsomstandighedenwet de gemeente beleid 

voert om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen, althans te beperken, inhoudende dat 

medewerkers die worden geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen zich kunnen wenden 

tot een vertrouwenspersoon;  

 

gelet op bovengenoemde overweging de procedure ter zake klachten over ongewenste 

omgangsvormen te verduidelijken;  

 

B E S L U I T: 

 

Vast te stellen de “Meldregeling ongewenste omgangsvormen gemeente Weert 2022”  

 

Artikel 1 Begripsbepalingen  

In deze regeling wordt verstaan onder:  

a. beklaagde: een persoon, niet zijnde een politieke ambtsdrager van de gemeente, die werkzaam 

is of werkzaam is geweest in de organisatie van de gemeente en over wiens gedrag gemeld of 

geklaagd wordt; 

b. gemeente: de gemeentelijke organisatie waarbinnen de klager werkzaam is;  

c. klacht: een door de klager ondertekend en van naam- en adresgegevens voorzien geschrift 

waarin de tegenover hem ongewenste omgangsvormen of de door hem vermoede misstand of de 

inbreuk op het Unierecht waarop de klacht betrekking heeft, zijn omschreven;  

d. klager: een persoon, niet zijnde een politieke ambtsdrager van de gemeente, die werkzaam is 

of werkzaam is geweest in de organisatie van de gemeente en die een klacht aanhangig maakt 

over ongewenste omgangsvormen;  

e. LKOG: de Landelijke klachtencommissie Ongewenst Gedrag; 

f. melder: een persoon, niet zijnde een politieke ambtsdrager van de gemeente, die werkzaam is 

of werkzaam is geweest in de organisatie van de gemeente en die een melding maakt van 

ongewenste omgangsvormen; 

g. melding: een mondelinge of schriftelijke uiting van de melder over de tegenover hem gebezigde 

ongewenste omgangsvormen;  

h. ongewenste omgangsvormen: gedrag dat valt binnen de begrippen seksuele intimidatie, 

agressie, geweld en pesten zoals bedoeld in artikel 1, lid 3, sub e Arbeidsomstandighedenwet, 

alsmede (seksuele) intimidatie en het maken van een direct of indirect onderscheid zoals bedoeld 

in artikel 1 sub a en b en artikel 1a Algemene wet gelijke behandeling; 

i. werkgever: de gemeente Weert, in deze vertegenwoordigd door de gemeentesecretaris. Indien 

een melding (mede) de gemeentesecretaris betreft, geldt de burgemeester als werkgever in het 

kader van deze regeling. 

 

Artikel 2 (Seksuele) intimidatie  

Van (seksuele) intimidatie in de zin van deze regeling is sprake in het geval zich één van de 

volgende situaties voordoet: 

a. de onderwerping aan een ongewenste (seksuele) toenadering als expliciete of impliciete 

voorwaarde voor de tewerkstelling van een persoon; 

b. de onderwerping aan of afwijzing van een ongewenste (seksuele) toenadering die door een 

persoon wordt gebruikt als basis voor beslissingen die het werk van deze persoon raken; 

c. een ongewenste (seksuele) toenadering die het doel heeft de werkprestaties van een persoon 

aan te tasten en/of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving te creëren, dan 

wel de ongewenste (seksuele) toenadering die tot gevolg heeft dat de werkprestaties van een 

persoon worden aangetast en/of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving 

wordt gecreëerd. 

 

Artikel 3 Agressie en geweld  

Van agressie en geweld in de zin van deze regeling is sprake in het geval van voorvallen waarbij 

een werknemer psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen in situaties 

die rechtstreeks verbandhouden met het verrichten van arbeid voor de gemeente. 
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Artikel 4 Instellen vertrouwenscommissie 

1. Burgemeester en wethouders stellen voor de medewerkers van de gemeente Weert een 

vertrouwenscommissie ongewenste omgangsvormen in. 

2. De vertrouwenscommissie kan op verzoek van de klager of de werkgever worden belast met het 

onderzoek van klachten over ongewenste omgangsvormen in de zin van deze regeling en 

rapporteert hierover aan de gemeentesecretaris. 

3. De vertrouwenscommissie is bevoegd tot het gevraagd en ongevraagd adviseren van 

de werkgever over eventueel te nemen maatregelen ten aanzien van een beklaagde. 

 

Artikel 5 Samenstelling vertrouwenscommissie 

1. De vertrouwenscommissie bestaat uit 3 leden. 

2. Zowel mannen en vrouwen hebben zitting in de vertrouwenscommissie. 

3. De leden van de vertrouwenscommissie dienen inzicht te hebben in en betrokkenheid te 

hebben bij de problematiek rond ongewenste omgangsvormen, alsmede dienen zij te beschikken 

over kennis op het juridische, rechtspositionele, sociale en medische vlak. 

4. De vertrouwenspersonen, leden van de directie en medewerkers van de gemeente 

Weert zijn uitgesloten van het lidmaatschap van de vertrouwenscommissie. 

5. De vertrouwenscommissie wijst uit haar midden een voorzitter en secretaris aan, alsmede 

hun plaatsvervangers. 

 

Artikel 6 Taak vertrouwenscommissie 

1. De vertrouwenscommissie draagt zorg voor tijdige en deugdelijke informatie aan de werkgever 

met betrekking tot het onderzoek naar een klacht. 

2. De vertrouwenscommissie neemt de grootst mogelijke zorgvuldig- en vertrouwelijkheid in acht 

ter bescherming van de privacy van alle personen die betrokken zijn bij de door de 

vertrouwenscommissie behandelde klachten. 

3. De leden van de vertrouwenscommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die 

zij in hun hoedanigheid van lid van de vertrouwenscommissie vernemen. 

4. De plicht tot geheimhouding door de leden van de vertrouwenscommissie zoals genoemd in lid 3 

geldt niet tegenover de gemeentesecretaris en de integriteitscoördinator. 

5. De vertrouwenscommissie heeft de bevoegdheid om betrokkenen op te roepen om door haar 

gehoord te worden. 

 

Artikel 7 Vervanging lid vertrouwenscommissie 

Op een met redenen omkleed verzoek van een bij de klacht betrokken partij, kan de 

gemeentesecretaris besluiten een commissielid bij de behandeling van de betreffende 

klacht te vervangen. 

 

Artikel 8 Melding maken en klacht indienen 

1. Een medewerker van de gemeente Weert die zich het slachtoffer acht van ongewenste 

omgangsvormen kan hiervan melding maken bij één van de vertrouwenspersonen, de 

gemeentesecretaris of de integriteitscoördinator. 

2. De ontvanger van de melding zoals bedoeld in lid 1 adviseert de melder bij zijn overwegingen 

om een klacht aanhangig te maken bij de werkgever. De uiteindelijke beslissing om een klacht 

aanhangig te maken, is aan de melder. 

3. De behandeling van een melding, dan wel een aanhangig gemaakte klacht geschiedt namens de 

werkgever door de integriteitscoördinator, tenzij sprake is van een verzoek zoals bedoeld in artikel 

4 lid 2 van deze regeling. 

4. Een klacht wordt zo mogelijk schriftelijk ingediend, eventueel met hulp van de 

vertrouwenspersoon. Het is ook mogelijk een mondelinge klacht in te dienen bij een 

vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zet de mondelinge klacht letterlijk op schrift. 

5. Een klacht kan door meer personen tezamen worden ingediend. 

6. Er geldt géén verjaringstermijn voor een klacht in het kader van ongewenste omgangsvormen, 

mits het redelijkerwijs (nog) binnen het bereik van de werkgever ligt om naar aanleiding van de 

klacht actief te handelen. 

7. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. 

8. De gemeentesecretaris bevestigt de ontvangst van de klacht, waarbij wordt aangegeven of de 

vertrouwenscommissie over de ingekomen klacht zal adviseren, dan wel het onderzoek naar de 

klacht zal behandelen. 
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Artikel 9 Klachtprocedure 

1. De behandelaar van de klacht beoordeelt of de ingediende klacht ontvankelijk is, zo nodig door 

het horen van de indiener van de klacht. 

2. De werkgever informeert de persoon tegen wie de klacht is ingediend over de 

ingediende klacht middels toezending van een afschrift van de klacht en de daarbij 

gevoegde stukken. 

3. Indien de klacht ontvankelijk is, onderzoekt de behandelaar de klacht inhoudelijk, onder meer 

maar niet uitsluitend door de klager en de beklaagde afzonderlijk te horen. 

4. Bij het horen zijn ten minste twee (2) getuigen aanwezig. 

5. De klager en de beklaagde kunnen zich bij het onderzoek laten bijstaan door een advocaat 

en/of een vertrouwenspersoon. 

6. Indien de behandelaar van de klacht dit nodig acht, kan hij, met inachtneming van de grootst 

mogelijke zorgvuldig- en vertrouwelijkheid, andere personen horen die mogelijk bij de kwestie 

betrokken zijn. De behandelaar kan tevens de situatie ter plaatse in ogenschouw nemen. 

7. Medewerkers in dienst van de gemeente Weert zijn verplicht gehoor te geven aan de 

oproep van de behandelaar van de klacht om voor hem te verschijnen en naar waarheid te 

verklaren. 

8. Alle stukken betreffende de klachtprocedure zijn vertrouwelijk. Slechts de klager, de beklaagde 

alsmede degenen die hen bijstaan en de werkgever hebben recht op inzage in de stukken die 

betrekking hebben op de klachtprocedure waarbij zij zijn betrokken. Voor zover nodig, dienen zij 

een daartoe strekkend verzoek in bij de behandelaar. 

 

Artikel 10 Verslaglegging klachtprocedure 

1. Van alle verhoren worden verslagen gemaakt. Een verslag wordt vastgesteld doordat 

de betrokkene het verslag voor gezien en akkoord heeft ondertekend. 

2. Weigert de betrokkene het verslag voor akkoord en of voor gezien te ondertekenen, dan wordt 

daarvan in het verslag, zo mogelijk met vermelding van de redenen, melding gemaakt. 

3. Degene die door de behandelaar van de klacht is gehoord, ontvangt een afschrift van het 

vastgestelde verslag van de hoorzitting. 

 

Artikel 11 Onderzoeksrapport 

1. De behandelaar van de klacht brengt na ontvangst en onderzoek van de klacht van zijn 

bevindingen een schriftelijk rapport uit aan de werkgever, een en ander met inachtneming van de 

in artikel 12 lid 1 genoemde termijn. 

2. In het rapport geeft de behandelaar in ieder geval aan of de klacht geheel of gedeeltelijk 

ongegrond of gegrond is gebleken. Dit rapport van bevindingen, vergezeld van een advies en 

eventuele aanbevelingen, bevat tevens de verslagen van de verhoren. 

 

Artikel 12 Besluit 

1. De werkgever neemt binnen tien (10) weken na ontvangst van de ingekomen klacht een besluit 

over de afhandeling van de klacht. Deze termijn kan met ten hoogste vier (4) weken worden 

verdaagd. 

2. Van de verdaging wordt door de werkgever schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en de 

beklaagde. 

3. De werkgever stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het 

onderzoek naar de klacht, alsmede van de eventuele conclusies en gevolgen die daaraan wordt 

verbonden. 

4. De te nemen maatregelen zijn in eerste instantie gericht op het beëindigen c.q. voorkomen 

van herhaling van ongewenste omgangsvormen door de beklaagde. 

5. Indien de klacht ongegrond is, worden door de werkgever in overleg met de beklaagde 

afspraken gemaakt over de eventuele rehabilitatie van de beklaagde. 

6. Indien de klacht gegrond is, kan door de werkgever en sanctie aan de beklaagde worden 

opgelegd.  

 

Artikel 13 Registratie klacht 

De werkgever draagt zorg voor de geanonimiseerde registratie van de bij hem ingediende 

klachten. De geregistreerde klachten worden jaarlijks gepubliceerd op een zodanige wijze dat niet 

traceerbaar is wie klager en beklaagde zijn. 
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Artikel 14 Inwerkingtreding 

1. Deze regeling komt in plaats van de “Regeling klachten in het kader van ongewenste 

omgangsvormen”. De genoemde regeling wordt met ingang van ** ** 2022 ingetrokken. 

2. Deze regeling treedt in werking op ** ** 2022. 

 

Artikel 15 Protocol 

1. De processtappen die naar aanleiding van een melding zoals bedoeld in deze regeling worden 

doorlopen, worden vastgelegd in een protocol.  

2. Het in het eerste lid genoemde protocol zal worden aangehaald als “Protocol processtappen 

meldregeling ongewenste omgangsvormen gemeente Weert 2022”. 

 


