
Tony Thoeng
Projectleider 
Stakeholdersmanagement
Programma AMD-PSA
Inspectie SZW

Resultaten ingevulde 
vragenlijsten Intern
Ongewenst gedrag



1. Beter beeld krijgen van de deelnemers

2. Achtergrondinformatie vragenlijstonderzoek

3. Resultaten vragenlijstonderzoek

4. Behoefte aan ondersteuning bij het thema ongewenst gedrag?
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› Onderzoek onder wetenschappers intern ongewenst gedrag 
uitgevoerd (Delphi-methode). 

› Welke risicofactoren op het werk leiden tot een verhoogde kans op 
intern ongewenst gedrag en welke maatregelen kunnen 
werkgevers nemen gericht op die risicofactoren? 

› Het gaat daarbij om intern ongewenst gedrag (pesten, 
discriminatie, (seksuele) intimidatie) op het werk tussen 
medewerkers onderling en tussen leidinggevenden en 
medewerkers. En dus niet om agressie en geweld van derden.

› Resultaten nog niet definitief, maar straks sneak preview.

Achtergrondinformatie vragenlijstonderzoek (1)
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› Naast dit wetenschappelijk onderzoek wilden wij inzicht 
krijgen in de praktijk. Welke risicofactoren en maatregelen voor 
intern ongewenst gedrag komen jullie als deskundige in de praktijk 
tegen?

Mede op basis van de uitkomsten van deze vragenlijst en uw 
bijdrage gaat ISZW kijken hoe werkgevers, u en andere 
deskundigen beter ondersteund kunnen worden in de aanpak van 
intern ongewenst gedrag.

Achtergrondinformatie vragenlijstonderzoek (2)
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A&O-deskundige Bedrijfsarts Veiligheidskundige Arbeidshygiënist Anders
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Vraag 1: Wat is uw professionele achtergrond?

Responses
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Ja Nee
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Vraag 2: Heeft u ooit meegemaakt of gehoord dat in de organisatie(s) waarvoor u werkt of in 
uw organisatie er sprake was van intern ongewenst gedrag? Het gaat daarom zaken als 

pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld tussen colleg

Responses
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Ja Nee Dit hangt af van specifieke factoren Weet ik niet
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Vraag 3: Bent u het eens met de stelling: Daar waar mensen samenwerken is het risico op 
intern ongewenst gedrag altijd aanwezig.

Responses
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Vraag 4: Welke leiderschapsstijl of rol van leidinggevenden heeft u in uw werk opgemerkt 
die zorgde voor een verhoogde kans op intern ongewenst gedrag. Kies maximaal 3 items.

Responses



› Wetenschappers: 
consensus (alle vormen)

› 1. Sarcastische, wantrouwende 
en/of kwade leidinggevende

› 2. Laisser-faire-stijl van 
leidinggeven/teruggetrokken 
leiderschap

› 3. Autoritair leiderschap 

› Jullie

› 1. Laisser-faire-stijl van 
leidinggeven/teruggetrokken 
leiderschap

› 2. Autoritair leiderschap

› 3. Sarcastische, wantrouwende 
en/of kwade leidinggevende

Risico verhogende factoren in leiderschapsstijl en de 
rol van leidinggevende 
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Vraag 5: In hoeverre leiden onderstaande factoren in organisatie van het werk vanuit uw 
ervaring tot een verhoogde kans op intern ongewenst gedrag? Kies maximaal drie items.

Responses



› Wetenschappers: consensus
(alle vormen)

› 1. Niet goed/gebrekkig 
implementeren en uitvoeren van 
formeel beleid/ontbreken van 
normenkader

› 2. Extern worden andere normen en 
waarden uitgestraald dan er intern 
gehanteerd worden 

› 2. Hoge emotionele belasting

› 3. Hiërarchische cultuur/ organisatie

› Jullie

› 1. Hiërarchische cultuur/ organisatie 

› 2. Niet goed/gebrekkig 
implementeren en uitvoeren van 
formeel beleid/ontbreken van 
normenkader

› 3. Rolconflict, rolonduidelijkheid of 
onduidelijke taakinvulling

› 4. Traditionele rollen voor mannen of 
vrouwen

Risico verhogende factoren in organisatie van het 
werk
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Vraag 6: In hoeverre leiden de onderstaande factoren met betrekking tot sociale normen en 
regels tot een verhoogde kans op intern ongewenst gedrag? Kies maximaal drie items.

Responses
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Inefficiënte omgang met

frustraties en spanningen

Persoonlijkheidskenmerk

agressie (gevoelig voor

kritiek en negativiteit van

anderen)

Persoonlijkheidskenmerk

angst (ervaart snel iets als

conflict of bedreiging)

Psychosociale beperkingen

voortkomend uit gebruik

van alcohol of drugs,

afkomst uit sociaal

zwakker milieu, en/of

opvoeding

Verleden met ongewenst

gedrag (als slachtoffer)

Geen mening
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Vraag 7: In hoeverre leiden volgens u de onderstaande in de persoon gelegen factoren van 
de werknemers tot een verhoogde kans op intern ongewenst gedrag (pesten, agressie en 

geweld, seksuele intimidatie, arbeidsdiscriminatie)? Kies maximaal drie items.

Responses



› Wetenschappers: consensus

› 1. Persoonlijkheidskenmerk 
Agressie (gevoelig voor kritiek en 
negativiteit van anderen)

› Jullie

› 1. Persoonlijkheidskenmerk Angst 
(ervaart iets snel als conflict of 
bedreiging)

› 2. Inefficiënte omgang met 
frustraties en spanningen

› 1. Persoonlijkheidskenmerk 
Agressie (gevoelig voor kritiek en 
negativiteit van anderen)

Risico verhogende in de persoon gelegen factoren
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Dominante groep
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Vraag 8: In hoeverre leiden de onderstaande factoren met betrekking tot de samenstelling 
van het personeel volgens u tot een verhoogde kans op intern ongewenst gedrag? Kies 

maximaal drie items.

Responses
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Vraag 9: Bij welk van deze groepen is vanuit uw ervaring meer sprake van een verhoogd 
risico op intern ongewenst gedrag? Kies maximaal drie items.

Responses



17T.a.v. leiderschap en rol

van leidinggevenden:

T.a.v. organisatie en

omstandigheden van het

werk:

T.a.v. sociale normen en

regels:

T.a.v. samenstelling van

het personeel:

T.a.v. de werknemer zelf: Geen mening
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Welke maatregelen bent u in uw werk tegengekomen die door werkgevers worden getroffen 
om intern ongewenst gedrag, inclusief digitale vormen, te voorkomen of te beperken? Alle 

punten mogen worden ingevuld.

Responses



› Training (communicatie) (aan leidinggevenden), met als doel 
bewustwording

› Voorbeeldgedrag/voorbeeldfunctie leidinggevenden

› Beleid 

› Voorlichting

› Bespreekbaar maken

› Normenkader/afspraken over normen waarden/gedragscode

Veel door jullie genoemde maatregelen
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