
Vrouw & Maatschappij - CD&V politica roept samen met CD&V op om tussen 17 
november en 25 november 2017 een wit lintje te dragen als teken van jouw persoonlijk 
engagement om geen geweld te plegen, geweld niet oogluikend toe te staan of te 
verzwijgen, geweldplegers aan te zetten om hulp te zoeken en iedereen te overtuigen 
om geweld te doen stoppen.

De feiten over geweld en ongewenst seksueel 
gedrag (intimidatie) op het werk

Wat

• Ongewenst seksueel gedrag op het werk is elke vorm van ongewenst verbaal, 
non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of 
gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of dat een 
bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving 
wordt gecreëerd;

• Geweld of seksuele intimidatie kan intern of extern zijn:
o interne feiten doet zich voor tussen collega’s of tussen leidinggevenden en 

collega’s;
o externe feiten gaan uit van klanten, cliënten of patiënten;

• De sectoren die het meest gevoelig zijn voor seksuele intimidatie op het werk 
zijn sterk hiërarchisch georganiseerde sectoren evenals de horeca, de handel, 
de politie, transportbedrijven en ziekenhuizen.

Cijfers

• 1 op 3 werknemers wordt geconfronteerd met seksueel grensoverschrijdend 
gedrag op de werkvloer; 

• Vrouwen lopen 2 keer meer risico om slachtoffer te worden van ongewenst 
seksueel gedrag dan mannen;

• Geslacht, de leeftijd van de persoon en alleenstaande zijn, zorgen voor een 
verhoogd risico;

• 31,7% van de vrouwelijke poetshulpen en gezinshelpsters is al het                     
slachtoffer geweest van seksueel geweld op het werk;

• Uitzend- of interimkrachten en vervangers zijn vaker het slachtoffer van 
ongewenst seksueel gedrag dan medewerkers met een vast contract.

Vrouw & Maatschappij - CD&V politica vraagt maatregelen om geweld en ongewenst 
seksueel gedrag op de werkvloer aan te pakken.

Beleidsvoorstellen
Sensibilisering
• Een sensibiliseringscampagne over geweld en ongewenst seksueel gedrag 

dient ingericht te worden. 

Comité voor Preventie en Bescherming op het werk
• Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (het CPBW) moet 

intimidatie en geweld op het werk nog meer op de agenda plaatsen;
• Daarnaast moet er ook nagedacht worden over genderquota op de kieslijsten 

bij sociale verkiezingen, in het bijzonder voor de samenstelling van het CPBW.

NAP gendergerelateerd geweld
• Vrouw & Maatschappij - CD&V politica wil dat in het nieuwe Nationaal 

Actieplan voor gendergerelateerd geweld, seksueel geweld en ongewenst 
seksueel gedrag op het werk wordt opgenomen.

Arbeidsauditoraat
• Voor de stagiaires en magistraten van de arbeidsauditoraten moet er een 

specifieke opleiding worden ingericht over inbreuken op het welzijn op het 
werk, waarin ongewenst seksueel gedrag wordt behandeld.

Onafhankelijke bemiddelings- en klachtenprocedure
• Vrouw & Maatschappij - CD&V politica wil dat slachtoffers terecht kunnen bij 

een volledig onafhankelijk meldpunt. Dit meldpunt staat dan in voor de 
interne procedure. Zij zorgen voor de nodige bemiddeling en het eventuele 
bindende advies aan de werkgever.

#respecteerons

CONTACTGEGEVENS

Wetstraat 89, 1040 Brussel, 02/238 38 55
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             @VenM                  Vrouw & Maatschappij - CD&V politica

LAAT SEKSISME JE NIET VLOEREN!
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Laat seksisme 
je niet vloeren!

#IHave

#MeToo


