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1. Aanleiding en onderzoeksvragen 

Promen is een sociale werkvoorziening in de regio’s Midden-Holland en IJsselgemeenten. Promen  
is een juridisch samenwerkingsverband van verschillende betrokken gemeenten, waarin zij samen 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Het betreft een 
gemeenschappelijke regeling van zeven gemeenten. Promen heeft een algemeen bestuur met 
vertegenwoordigers uit alle deelnemende gemeenten. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door 
vertegenwoordigers uit de gemeenten Waddinxveen, Gouda, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den 
IJssel.  
 
De organisatie heeft de afgelopen jaren de nodige veranderingen ondergaan, onder andere als gevolg  
van bezuinigingen en transities als gevolg van wijzigende wetgeving. Begin en medio 2014 zijn diverse 
signalen aangaande ongewenst gedrag, (seksuele) intimidatie en machtsmisbruik binnengekomen bij de 
ondernemingsraad, de directie, het managementteam en het bestuur. Het bestuur van Promen heeft 
daarop besloten een onderzoek te starten naar de werkcultuur en vermeende sociale onrust. Het 
onderzoek is opgestart en intern begeleid door een begeleidingscommissie. De begeleidingscommissie 
heeft een aanzet gegeven voor de onderzoeksopdracht. Deze luidde als volgt:  
 

Voer een zorgvuldig, onafhankelijk onderzoek uit naar het al dan niet bestaan van sociale onrust binnen 
Promen en onderzoek het realiteitsgehalte daarvan. 

 
Daarbij staan de volgende vragen centraal:  
1. Is er binnen Promen sprake van knelpunten in de werkcultuur? Hierbij gaat het om aspecten als goed 

werkgeverschap en behoorlijke omgangsvormen. 
2. Indien er sprake is van knelpunten in de werkcultuur, leiden deze dan tot beleving van ongewenst 

gedrag, onbehoorlijke omgangsvormen, angstcultuur en machtsmisbruik? 
3. Wat is de aard van de meldingen over sociale onrust die zijn gedaan en op welke wijze zijn deze 

afgehandeld? 
4. Wat is de ernst en omvang van de aangetroffen feiten uit de eerdere deelvragen? 
 
Deze vragen zijn vertaald naar een aanpak en methodologie met de volgende onderzoeksvragen aan 
BING:  
1. Beeldvorming cultuur (zacht) 

Breng ten aanzien van de gehele organisatie de heersende werkcultuur in kaart. Besteed daarbij 
specifiek aandacht aan signalen die duiden op ongewenst gedrag, onbehoorlijke omgangsvormen, 
angstcultuur en machtsmisbruik.  

2. Beeldvorming beleid en infrastructuur (hard) 
Breng de bestaande infrastructuur/beleidsinstrumenten aangaande integriteit en omgangsvormen in 
kaart en beantwoord de vraag of deze al dan niet effectief zijn gebleken. Neem hierin de aard en de 
omvang van de meldingen en de wijze van afhandeling van deze meldingen mee. 

3. Analyse, rapportage en aanbevelingen 
Signaleer de sterke punten, maar ook de knel- en verbeterpunten in de werkcultuur en in het beleid. 
Neem daarbij de input van de mensen uit de organisatie mee en formuleer aanbevelingen voor de 
toekomst.  

2. Onderzoeksmethodologie 

2.1 Inleiding 

Om bovenstaande onderzoeksvragen te beantwoorden, is gebruikgemaakt van een combinatie van 
onderzoeksmethoden:  
• Kwantitatief onderzoek: de inzet van een enquête onder alle medewerkers van Promen; 
• Een review van de infrastructuur op het gebied van beleid, meldprocedures en opvang; 
• Kwalitatief onderzoek: de inzet van participerende observatie en interviews op iedere afdeling. 
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Deze combinatie is erop gericht een zo objectief en breed mogelijk beeld te verkrijgen van de werkcultuur 
en (de effectiviteit van) het beleid binnen Promen. Hierna treft u een beschrijving van de methoden en de 
ervaringen met de inzet van deze methoden binnen onderhavig onderzoek.  

2.2 Kwantitatief onderzoek: een enquête 

Om een breed gedragen beeld te krijgen van de werkcultuur en de elementen die van invloed zijn op de 
eventuele sociale onrust binnen alle lagen van de organisatie, is gebruikgemaakt van een enquête-
instrument. Iedereen die daartoe de behoefte heeft gevoeld, is in de gelegenheid gesteld om middels de 
enquête input te leveren aan het onderzoek. De enquête bestond uit veertig vragen, die qua inhoud en 
taalgebruik zijn afgestemd met de begeleidingscommissie. Deze vragen betroffen vier hoofdthema’s: 
1. De werksfeer op de afdeling; 
2. De rol van de leidinggevenden; 
3. Ongewenst gedrag op de afdeling; 
4. Regels van Promen. 
 
Hoe de enquête is uitgevoerd, kunt u lezen in bijlage 1 (paragraaf 9.1). De uitslag geeft weer wat de 
perceptie is van de medewerkers van Promen over beleid en regelgeving, ongewenst gedrag, leiderschap 
en het werkklimaat. Dit hoeft dus niet per se ook de werkelijkheid te zijn, maar zal wel grote invloed hebben 
op het handelen van de medewerkers in de dagelijkse praktijk. 
 
In de enquête wordt specifiek gevraagd naar verscheidene vormen van ongewenste omgangsvormen.  
Het is belangrijk te vermelden dat in de enquête onder meer is gevraagd naar het al dan niet voorkomen 
van bepaalde gedragingen op de afdeling. De gegeven antwoorden zeggen derhalve iets over de 
waarnemingen van medewerkers en verwijzen daarmee niet per definitie naar de eigen ervaring. De 
classificaties van pesten, roddelen of intimidatie zijn daarbij ook persoonlijk en aan interpretatie onderhevig. 
Wij halen hier de elementen aan, die in de enquête opvallen. Er is bewust gekozen om niet te vragen naar 
specifieke, eigen ervaringen omwille van redenen van anonimiteit en veiligheid. Tevens zou dit het 
onderzoek, dat meer op werkcultuur gericht is, doen kantelen naar persoonsgericht onderzoek. Door middel 
van verdiepende interviews en de gesprekken tijdens de participerende observaties, is informatie verkregen 
die helpt om de uitkomsten van de enquête nader te duiden.  
 
De enquête kent een responsepercentage van 49%. In onderhavige rapportage halen wij relevante 
uitkomsten voor de beantwoording van de onderzoeksvragen terug in de bevindingen en waar nodig in 
onze beschouwing. In onze beschouwing voorzien wij deze bevindingen van een nadere duiding. Hierbij 
merken wij op dat dit geen uitputtende weergave betreft van alle relevante dwarsverbanden die kunnen 
worden gelegd in de uitkomsten van het onderzoek. Voor een volledig kwantitatief overzicht van de 
uitkomsten van de enquête, verwijzen wij naar bijlage 5 (paragraaf 9.5).  

2.3 Review naar de infrastructuur en verdiepende interviews 

Voor het bewerkstelligen van een veilig werkklimaat, is het belangrijk dat bepaalde richtlijnen en procedures 
aanwezig zijn, zeker wanneer medewerkers de behoefte voelen om buiten de lijn te spreken over hun 
ervaringen, zorgen en dilemma’s, bijvoorbeeld met een vertrouwenspersoon. Er heeft dan ook een review 
plaatsgevonden van de aanwezige infrastructuur op het gebied van integriteit en omgangsvormen binnen 
Promen. Dit betrof onder meer beleidsstukken, procedures, regelgeving en (in)formele afspraken.  
 
Voor de review van het huidige integriteitbeleid van Promen, is gebruikgemaakt van het normenkader voor 
ambtelijke organisaties. Hierbij tekenen wij aan dat wij, indien van toepassing, in de tekst onderscheid 
zullen maken tussen de verschillende typen medewerkers die Promen kent, rekening houdend met de 
specifieke aard van de organisatie. Niet elke medewerker van Promen is immers ambtenaar en niet elke 
voorgeschreven regeling dient op Promen te worden toegepast, omdat de specifieke aard van de 
organisatie zich tegen toepassing verzet.  
 
De analyse is aangevuld met een twintigtal verdiepende interviews met mensen uit de organisatie. Dit om 
vast te stellen of het ‘papieren beleid’ ook daadwerkelijk is geïmplementeerd en werkt. De interviews zijn 
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zowel met mensen vanuit de doelgroep als met overige medewerkers gehouden. Gekozen is voor een 
afvaardiging van mensen ‘diagonaal door de organisatie’, met zicht op de verschillende bedrijfsonderdelen 
en -processen. De interviews droegen het karakter van een diepte-interview op persoonsniveau met 
eenzelfde rode draad in alle interviews. De geïnterviewden zijn aselect geselecteerd.  

2.4 Kwalitatief onderzoek: participerende observaties en verdiepende interviews 

Gezien de onderzoeksvraag, is er in aanvulling op de enquêtes en de review van de infrastructuur voor 
gekozen om kwalitatief onderzoek te verrichten. Bij kwalitatief onderzoek gaat het om de beleving van  
de mensen; gegevens worden verzameld in hun werkomgeving. Bij deze methode staat de subjectieve 
betekenisverlening centraal.  
 
Er is op twee manieren kwalitatief onderzoek verricht: door middel van participerende observaties 
(‘meelopen op de werkvloer’) en door middel van verdiepende interviews. De in de vorige paragraaf 
beschreven twintigtal verdiepende interviews hadden eveneens tot doel om informatie te verzamelen inzake 
de beleving van medewerkers over de werkcultuur van Promen.  
 
Voor wat betreft de participerende observaties, hebben drie medewerkers van BING in totaal acht dagen 
meegelopen op de werkvloer. De voor dit onderzoek relevante observaties uit de meeloopdagen, zijn 
vastgelegd in korte verslagen. Er is geobserveerd bij acht afdelingen bij Beschut Binnen, twee 
stafafdelingen en Groen en Schoon. Ook is er bij detacheringen zowel in Ridderkerk als in Waddinxveen 
geobserveerd. De gegevens en verhalen die in de rapportage zijn opgenomen, betreffen intersubjectieve 
data; dus gegevens en resultaten waarover overeenstemming bestaat bij de verschillende onderzoekers.  

2.5 Rol begeleidingscommissie 

Het bestuur van Promen heeft voor de begeleiding van het onderzoek een commissie aangesteld. De 
begeleidingscommissie kreeg als taak om de onderzoeksvraag te formuleren en een bureau (en daarmee 
een methodiek) te selecteren dat het onderzoek zou uitvoeren. Verder heeft de commissie gedurende het 
onderzoek de voortgang en de gebruikte methodiek bewaakt. Communicatie is waar nodig onderling 
afgestemd. Zo heeft de commissie de enquête getoetst op volledigheid en aansluiting van de taal op de 
doelgroep. Tijdens het onderzoek was de commissie aanspreekpunt voor eventuele vragen en knelpunten. 
De begeleidingscommissie heeft ten slotte vastgesteld dat de rapportage voldoet aan de vraagstelling zoals 
bij aanvang van het onderzoek vastgesteld.  

2.6 Rolintegriteit 

Het onderhavige onderzoek en de gebruikte methodieken, bevatten kenmerken van een cultuuronderzoek. 
Het onderzoek is derhalve niet bedoeld om concrete onregelmatigheden op te sporen en/of repressief en 
persoonsgericht onderzoek te verrichten. De onderzoekers zijn zich lopende het onderzoek terdege bewust 
geweest van hun rolintegriteit, dat wil zeggen hun rol als onderzoeker, dus geen vertrouwenspersoon, 
leidinggevende of meldpunt. Individuele signalen van misstanden en/of concrete klachten die gedurende de 
werkzaamheden naar boven kwamen, zijn richting de juiste procedures en personen gekanaliseerd. Dit is 
een aantal keren gebeurd.  

2.7 Cultuur van binnenuit 

Onderhavige onderzoeksopdracht betreft een onderzoek naar eventuele knelpunten in de werkcultuur  
en mogelijke interne, sociale onrust. Het onderzoek heeft zich dan ook uitsluitend gericht op interne 
interventies; met andere woorden, de cultuur is van binnenuit in kaart gebracht. Er is derhalve niet 
gesproken met stakeholders, vertegenwoordigers van deelnemende gemeenten, bestuurders, burgers en/of 
klanten over hun beeld van Promen.  

2.8 Leeswijzer 

De informatie die is verkregen door middel van de ingezette onderzoeksmethoden, is door ons 
geanalyseerd en de bevindingen zijn in de volgende hoofdstukken weergegeven. Alvorens wordt ingegaan 
op het beleid (hoofdstuk 4), de medewerkers (hoofdstuk 5) en de mogelijke sociale onrust (hoofdstuk 6), 
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wordt een kenschets gegeven van de organisatie (hoofdstuk 3). In de opbouw van de vier hoofdstukken, 
onderscheiden wij steeds de bevindingen (de feitelijkheden, uitkomsten van de enquêtes, verklaringen en 
eigen intersubjectieve waarnemingen uit het kwalitatieve onderzoek) van onze beschouwing (onze duiding 
van deze bevindingen).  
 
In de samenvatting in hoofdstuk 7 wordt een overzicht gegeven van de bevindingen en beschouwingen uit 
de voorgaande hoofdstukken, alvorens de onderzoeksvragen te beantwoorden. In hoofdstuk 9 geven wij 
aanbevelingen voor de toekomst.  

3. Promen: de organisatie 

3.1 Bevindingen 

Introductie 
Promen is een organisatie die zich laat beschrijven als een regionale, sociale werkvoorziening voor mensen 
met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt 
tussen medewerkers die behoren tot de doelgroep (mensen die vanuit de Wsw of de Wet werk en bijstand 
(Wwb) bij Promen werkzaam zijn) en medewerkers die – kort gezegd – het werk voor de doelgroep mogelijk 
maken, zoals het management en de stafafdelingen. Daar waar de medewerkers uit de eerste groep (Wsw) 
op vrijwillige basis werkzaam zijn bij Promen, zijn de medewerkers uit de tweede groep (Wwb) – met 
behoud van hun uitkering – bij deze organisatie tewerkgesteld. De medewerkers uit de doelgroep werken 
onder meer bij Groen en Schoon (buiten), gedetacheerd (individueel of in groepsverband) of Beschut 
Binnen (arbeidsmatige ontwikkeling). Beschut Binnen heeft afdelingen op de locaties Capelle aan den 
IJssel en Gouda. De medewerkers uit de doelgroep worden zoveel mogelijk geplaatst bij de afdeling die 
past bij zijn of haar capaciteiten. Om de organisatie te laten draaien, is er verder sprake van een directie, 
managementteam, gebruikelijke stafafdelingen en specifieke werkbegeleidingsafdelingen. Promen heeft 
drie vestigingen: twee in Gouda en één in Capelle aan den IJssel.  
  
In totaal werken ongeveer 1.500 medewerkers bij Promen. Meer dan driekwart van de respondenten heeft 
aangegeven langer dan vijf jaar werkzaam te zijn voor Promen, zo blijkt uit de enquête.  
 
Koers Promen 
In het Sociaal Jaarverslag van Promen (2013) staat een koers beschreven waarin talenten ontwikkelen als 
een van de kernwaarden van Promen wordt benoemd: 
 

‘De organisatiestructuur is zo ingericht dat het ontwikkelen van onze medewerkers mogelijk wordt 
gemaakt. Promen heeft zichzelf ten doel gesteld het beste uit deze mensen te halen; het bieden van 
werk dat past bij de medewerker en zijn of haar talenten. (…) De afdelingen van Promen zijn ingericht 
op de capaciteiten van de medewerkers, iedereen is anders en daar hoort een passend werkaanbod bij. 
Op de beschutte afdelingen (vallende onder het cluster arbeidsmatige ontwikkeling) zijn medewerkers te 
vinden die naar verwachting langdurig zijn aangewezen op een beschutte werkplek. Ook werken er 
medewerkers waarvan wordt verwacht dat zij zich verder kunnen ontwikkelen. Door middel van 
specifieke werkopdrachten, krijgen zij extra vaardigheden aangeleerd, zodat zij, indien mogelijk, de stap 
naar een meer reguliere werkplek kunnen zetten. De medewerkers in de clusters Detacheringen en 
Groen & Schoon beschikken al over voldoende competenties om extern te kunnen werken 
(groepsgewijs of individueel). (…) In het cluster Innovatie & Dienstverlening wordt o.a. de intake 
verzorgd van mensen die bij Promen gaan werken. De clusters worden ondersteund door het Shared 
Service Centra en het bedrijfsbureau, waarin de administratie en andere ondersteuning centraal worden 
geregeld.” 

  
Spagaatvorming tussen koers en realiteit 
Deze formele koers wordt door vrijwel alle geïnterviewden herkend en is waarneembaar in de organisatie. 
Zo hebben wij diverse mogelijkheden tot ontwikkeling waargenomen. Er worden regelmatig trainingen 
georganiseerd voor personeel, er is sprake van diverse computers waar medewerkers e-learning kunnen 
volgen en medewerkers geven aan met hun leidinggevende over ontwikkeling te praten. Deze trainingen en 
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opleidingen variëren van leren lezen en schrijven tot sociale vaardigheden als solliciteren en presenteren. 
Ook hebben de onderzoekers gesproken met medewerkers die langdurig zijn aangewezen op 
werkvoorziening. Deze medewerkers geven aan minder gebruik te maken van voorzieningen als training.  
 
Uit de interviews ontstaat evenwel het beeld dat Promen een organisatie is met wisselende visie of koers 
en zonder duidelijk toekomstbeeld. De vraag wat de organisatie wil zijn en waar zij voor staat – een bedrijf 
met winstoogmerk, een re-integratiebedrijf, een instelling voor dagbesteding – wordt dan ook zeer 
wisselend beantwoord. Als mogelijke oorzaken voor dit wisselende beeld, wordt genoemd: ingrijpende 
reorganisaties, de afhankelijkheid van een bestuur dat elke paar jaar van politieke kleur kan veranderen, de 
vele wisselingen binnen de directie en het management in de afgelopen jaren en de toenemende 
onzekerheid vanwege veranderende wetgeving die zich op alle niveaus vertaalt in onrust. Geïnterviewden 
hebben zich onder meer afgevraagd wie probleemeigenaar is bij Promen: de deelnemende gemeenten of 
het managementteam? Met andere woorden: wie ligt er wakker van als er problemen bij Promen zijn? 
 
De focus van de directie heeft in de afgelopen jaren gelegen op het financiële aspect en het saneren van de 
organisatie, zo wordt van hoog tot laag in de organisatie erkend. Drijfveer om de focus hier te leggen, was 
het voortbestaan van de organisatie. Dat Promen, net als andere socialewerkvoorzieningsbedrijven en 
gemeenten, voor fundamentele keuzes staat wat betreft uitvoeringsstructuur, blijkt ook uit het feit dat hier in 
2014 aandacht aan is besteed tijdens besprekingen met gemeenten. Deze keuzes kunnen als volgt worden 
weergegeven1:  
1. Opsplitsen of ontmanteling van het bedrijf; 
2. Een krimpscenario, waarbij het bedrijf steeds kleiner wordt, omdat er wel mensen uitstromen, maar geen 

nieuwe mensen het bedrijf meer inkomen; 
3. Focus op werk en nieuw beschut, waarbij het bedrijf naast zijn taken voor socialewerkvoorzienings-

medewerkers, ook taken gaat vervullen ten behoeve van mensen uit de Participatiewet; 
4. Een samenvoeging van Promen met de gemeentelijke, sociale diensten (werk en inkomen in één hand.  
 
1. Als effect van bovenstaande, wordt door veel geïnterviewden een fundamentele spagaat ervaren; in 
tijden van reorganisatie en bezuiniging is er minder ruimte voor ontwikkeltaken die over het algemeen tijd 
en geld kosten. Daarmee komt de ontwikkelingsdoelstelling van de medewerkers van Promen onder druk te 
staan. Het ontbreekt leidinggevenden veelal ook aan de tijd om energie te steken in individuele 
ontwikkeling, zo wordt gezegd. Dit betreuren zij.  
 
Voorbeeld verklaring 

 
 
Bij de groepsdetachering is een dergelijke focus op productie goed zichtbaar. Hier staat namelijk de vraag 
van de klant centraal; deze verlangt dat er 8.000 pakketjes per uur op de lopende band worden gelegd. Dit 
geeft leidinggevenden en medewerkers in hun optiek weinig tijd en ruimte om aan ontwikkeling te  
werken. Na afloop van iedere dag wordt er wel gezamenlijk geëvalueerd. Hier wordt zichtbaar dat 
afdelingsmanagers wel degelijk aandacht voor ontwikkelingen willen hebben, maar niet altijd tijd hebben om 
deze te bespreken. De door ons gesproken medewerkers waren hier relatief onverschillig onder; veel 
medewerkers gaven in gesprekken aan tevreden te zijn met hun huidige werk en geen behoefte te hebben 
om ‘te groeien’. 
 
  

                                                        
1 Gebaseerd op het document Uitvoeringsvarianten Promen in aanloop naar de Participatiewet, van Robert Capel 
organisatieadviseur oktober 2014 en  
http://www.promen.nl/images/Voorlichting_Raden_Uitvoeringsvarianten_Robert_Capel_22_en_23_september_2014.pdf 

“Promen is een groot schip waarop alle medewerkers hard aan het werk zijn. Het is niet zo dat wij 
stuurloos zijn, wij krijgen iedere keer weer een nieuwe kapitein. Het is niet zo dat wij niets doen, alle 

onderdelen van het schip werken, maar alles samen gaan wij nergens naar toe, wij veranderen 
voortdurend van richting, waardoor wij geen enkele haven bereiken.” 
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Effecten van reorganisaties op medewerkers 
Op de website van Promen staat de volgende beschrijving: 
 

‘Promen biedt enthousiaste, gekwalificeerde en gemotiveerde mensen die graag aan de slag gaan en 
zich willen inzetten voor uw bedrijf. Wanneer en hoe lang u wilt. Promen beschikt over een uitgebreid 
opleidings- en trainingsaanbod, het trainen van vaardigheden en competenties van onze medewerkers 
is onze kerntaak. U plukt daar de vruchten van. Ook tijdens het dienstverband blijven de medewerkers 
begeleid door Promen, zodat ook nieuwe vaardigheden die aansluiten bij uw werkzaamheden kunnen 
worden ontwikkeld. Het in dienst hebben van een medewerker vanuit Promen voegt iets unieks toe op 
de werkvloer. Werken met Promen zorgt voor verbinding en betrokkenheid.’ 

 
Uit onze observaties blijkt dat bij de medewerkers van Promen zeker sprake is van het hierboven 
genoemde enthousiasme. Dat komt ook tot uiting in de enquête. Het merendeel van de respondenten zegt 
dat zij met plezier naar hun werk gaan (76,4%) en dat zij zich betrokken voelen bij hun werk (85,8%). Maar 
de reorganisaties en saneringen van de afgelopen jaren hebben ontegenzeggelijk effect gehad op de 
organisatie en de motivatie van de medewerkers. Zo zien zij geliefde (vak)afdelingen als drukkerij, metaal 
en hout sluiten. Intern leeft het beeld dat het ‘steeds slechter’ gaat met Promen en dat er steeds minder 
gelachen wordt op het werk. Er wordt bijvoorbeeld gezegd: ‘vroeger mocht alles, nu mag niks meer’. In de 
enquête geeft een derde van de medewerkers aan dat successen op het werk niet met elkaar gedeeld 
worden.  
 
Voorbeeld verklaring 

 
 
Onzekerheid effect op werksfeer stafafdelingen 
Diverse stafmedewerkers geven aan dat veranderingen invloed hebben op het dagelijkse werk en op hun 
motivatie. Zij geven aan dat zij onzekerheid ervaren of zij hun baan nog wel kunnen behouden; zij zijn de 
laatste jaren onder andere geconfronteerd met ontslagrondes en nieuwe functie-inschalingen. In 
onderstaande tabel is te zien dat de stafafdeling (lichtblauwe lijn) op punten als goede werksfeer, 
onderlinge acceptatie, waardering door collega’s, onderling vertrouwen, betrokkenheid bij en plezier in het 
werk gemiddeld lager scoren dan de rest van de organisatie. Bij navraag worden dergelijke gevoelens 
gekoppeld aan de effecten van reorganisaties en bijbehorende onzekerheid van de afgelopen jaren. 
Geregeld wordt er daarbij verwezen naar de communicatie over wisselende koersen en reorganisaties.  
 

 

“Vroeger liepen wij gezamenlijk naar het restaurant om koffie te drinken. Er werd dan gelachen en er was 
saamhorigheid. Je had ook nog echt een vak. Nu slentert iedereen maar die kant uit en wordt er niet echt 

meer met elkaar gesproken.” 
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In bovenstaande afbeelding zijn de resultaten in percentages weergegeven, waarbij de respondenten 
hebben aangegeven het niet eens te zijn met de stelling c.q. vraag (optelsom ‘helemaal oneens’ of 
‘oneens’).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De betrokkenheid en het plezier lijken derhalve onder een oppervlak van zorg en teleurstelling te liggen. De 
medewerkers van afdelingen die zich bezighouden met opleiden en trainen, zijn bijvoorbeeld heel trots op 
hun werk; zij ervaren het als erg zinvol dat zij mensen kunnen helpen ontwikkelen. Wat opvalt, is dat deze 
positieve uitingen niet meteen aan het begin van een gesprek verteld worden. Gesprekken gaan veelal over 
wat er mis is en ‘dat het allemaal minder wordt’. Ook valt het op dat in de wandelgangen en tijdens 
koffiemomenten vaak geklaagd wordt. Het gevoel van trots zijn op jouw werk komt later in een gesprek of 
zelfs pas na doorvragen aan de orde. Het is de onderzoekers meermalen gebeurd dat de conclusie van een 
medeweker van een gesprek was dat het werk eigenlijk heel mooi en dankbaar is. 
 
Onvoldoende samenhang tussen de organisatielagen 
De aandacht van het management (directie en overige managementteamleden) is in de afgelopen jaren 
veelal uitgegaan naar de genoemde reorganisaties. Medewerkers ervaren een grote afstand tot het 
management en onderdelen van de staforganisatie. Dit is fysiek ook zichtbaar in de gebouwen van 
Promen. Het management zit op de eerste etage op kantoor en komt nauwelijks bij de productie op de 
begane grond. Zij erkennen dit deels zelf ook. Tijdens het onderzoek duurde het lang voordat wij zicht 
kregen op de organisatiestructuur (organogram) van de organisatie. Er blijken meerdere versies in omloop 
te zijn en er is onduidelijkheid wie al dan niet lid is van het managementteam.  
 
Met de komst van de huidige directeur in september 2014 is er afgaande op de interviews een kentering 
zichtbaar. Hij laat regelmatig ‘zijn gezicht zien op de werkvloer’. Tijdens onze observatie hebben wij de 
directeur meermalen rond zien lopen en zijn wij aanwezig geweest op een informatiebijeenkomst. Deze 
worden maandelijks gehouden waarbij de directeur de mensen toespreekt over waar hij mee bezig is en 
waarbij hij vragen beantwoordt. Deze bijeenkomsten zijn voor leidinggevenden en stafmedewerkers 
bedoeld. Dit wordt door aanwezige medewerkers als zeer prettig ervaren.  
 
Voor stafafdelingen geldt dat sommige stafafdelingen verder weg staan van de werkafdelingen dan andere. 
Zoals hierboven vermeld, staan sommige afdelingen fysiek op afstand, maar ook van afdelingen die wel 
dichtbij zitten, viel op dat hun deuren veelal gesloten zijn. Als je een dergelijk kantoor binnenloopt, krijg je 
het gevoel letterlijk een andere wereld in te stappen. In interviews hebben wij hierop doorgevraagd. 
Medewerkers van diverse stafafdelingen geven aan dat zij het moeilijk vinden om voldoende aansluiting en 
‘feeling’ te houden bij de werkafdelingen. Als zij zich openen, dan worden zij voortdurend en langdurig 
afgeleid door een kleine groep medewerkers uit de doelgroep die vragen stelt, maar niet loslaat. Een 
medewerker gaf aan dat het vergelijkbaar is met kinderen die eindeloos komen vragen om een ijsje. Dit 
verstoort het dagelijks werk enorm, zo wordt gezegd.  
 
  

Legenda vragen m.b.t. de werksfeer op de afdeling: 
5. Ik vind dat er sprake is van een goede werksfeer binnen mijn afdeling.  
6. Binnen mijn afdeling worden successen op het werk met elkaar gedeeld. 
7. Als ik ergens mee zit, kan ik dat makkelijk bespreken binnen mijn afdeling.  
8. Als ik zie dat een collega zich ongewenst gedraagt (zoals pesten, discriminatie, agressie of 

(seksuele) intimidatie), zeg ik er iets van tegen deze collega.  
9. Ik word volledig geaccepteerd door mijn collega’s. 
10. Ik word gewaardeerd door mijn collega’s. 
11. Ik kan mijn collega’s volledig vertrouwen. 
12. Ik word voldoende gewaardeerd voor mijn werk door mijn leidinggevende. 
13. Ik voel mij betrokken bij mijn werk. 
14. Ik ga met plezier naar mijn werk. 



 
 

Rapportage Promen   |   20 februari 2015   |   11 

Voorbeeld verklaring 

 
 
Een aantal medewerkers van Personeelszaken geeft bijvoorbeeld aan het lastig te vinden voldoende 
aansluiting te houden bij de werkafdeling. Zij hebben het idee dat zij werken volgens de waan van de dag. 
Zij willen graag adequaat reageren op de geluiden die hen bereiken, maar geven aan dat dit ook een 
ingewikkeld proces is waarbij onderscheid moet worden gemaakt tussen klagen, roddelen en serieuze 
incidenten. Zij vinden het moeilijk de juiste duiding aan signalen te geven. Zij proberen signalen veelal in 
samenwerking met de afdelingsmanagers op te pakken, omdat zij van mening zijn dat juist daar 
oplossingen gezocht moeten worden voor kleine(re) zaken. De afdelingsmanagers en jobcoaches melden 
in gesprekken juist weer dat zij het idee hebben geen steun te krijgen vanuit Personeelszaken en daar niets 
meer neer te kunnen leggen. Ter illustratie wordt genoemd dat allerlei administratieve taken bij individuele 
detacheringen nu door afdelingsmanagers en jobcoaches gedaan worden in plaats van door 
Personeelszaken of de salarisadministratie. De verwachtingen over en weer lijken onduidelijk.  
 
Binnen alle lagen worden gevoelens geuit van een soort verandermoeheid en gebrek aan zichtbare 
gedeelde succesen en trots. Waar dus enerzijds sprake is van een grote betrokkenheid en plezier in het 
werk zelf, heerst er binnen de organisatie ook een gevoel van demotivatie en teleurstelling. Dit komt tot 
uiting in verhalen dat alles misgaat, dat het allemaal minder wordt en dat er maar één ding belangrijk is en 
dat is geld.  

3.2 Beschouwing  

In onze beschouwing willen wij drie kernbeelden schetsen: 1) Promen als productiebedrijf, 2) veelal 
wisselende c.q. onduidelijke koers en visie van Promen en 3) de samenwerking tussen afdelingen. Onze 
beschouwing is hiermee niet een organisatiekundige analyse, maar een contextuele weergave in het licht 
van de verderop te beantwoorden onderzoeksvragen.  
 
Promen als productiebedrijf 
Promen laat kenmerken zien die passen bij ‘normale’ productiebedrijven. Herkenbaar is de beeldvorming 
over het management en de aanwezigheid van geroddel en geklaag. Door de specifieke doelgroep van 
Promen lijken deze kenmerken zich verder te versterken. Het valt op dat (negatieve) verhalen over het 
management veel worden herhaald en in diverse varianten in de organisatie de ronde doen. Door het 
ontstane beeld zoeken medewerkers ook bevestiging voor verhalen in hun waarnemingen. Wij horen weinig 
relativerende opmerkingen over het management, zoals: zij doen ook hun werk, het is ook lastig in deze tijd 
om ons bedrijf kostenefficient te maken etcetera. Andersom geldt ook dat wij soms weinig empathisch 
vermogen zien van het management en de staf richting de productiemedewerkers. Dergelijke patronen zijn 
bij navraag veelal door ervaringen uit het verleden ontstaan. 
 
Wisselende koers 
De koers en de marketing (website) van Promen spreken van een organisatie die medewerkers ontwikkelt 
en zoveel mogelijk laat groeien, en waar mogelijk ook laat uitstromen. Medewerkers krijgen alle kansen  
en kunnen doorgroeien naar de ‘reguliere’ werkmaatschapppij. In realiteit heeft Promen, zoals zoveel 
organisaties, te maken gehad met reorganisaties, bezuinigingen en wisselende taakstellingen. 
Medewerkers geven in de wandelgangen daarbij aan dat niet eenduidig is wat Promen in essentie voor een 
bedrijf is: is het een re-integratiebedrijf, een instelling voor dagopvang, dient er winst te worden gemaakt? 
Of een beetje van alles? En wie moet zich dan waarop richten?  
 
Een tweede kernbeeld dat derhalve opkomt, is een organisatie die kampt met een structurele spanning;  
een spanning die ontstaat door met elkaar concurrerende of conflicterende doelen na te streven 
(bijvoorbeeld productie om het hoofd financieel boven water te houden versus het ontwikkelen van 
mensen/re-integratiebedrijf). Het bedrijf moet overleven; de lange termijn verdwijnt meer naar de 
achtergrond. Dergelijke spanningsvelden hebben een negatieve impact op de koersvastigheid van een 
organisatie; er wordt in de organsatiekunde wel gesproken over oscillatie. Dit leidt tot wisselende prioriteiten 

“Een deur openzetten betekent ook dat er heel veel niet ter zake doende vragen op ons afkomen, deze 
kosten tijd en houden ons af van onze echte taken.” 



 
 

Rapportage Promen   |   20 februari 2015   |   12 

bij management en bepaalde stafafdelingen enerzijds. En anderzijds leidt het bij direct leidinggevenden tot 
enige onduidelijkheid waar zij op moeten sturen bij hun medewerkers en de groepen als geheel. Het effect 
hiervan is dat onduidelijk blijft wanneer doelen gerealiseerd zijn, wanneer vooruitgang is geboekt en wat als 
succesvol kan worden gevierd. Intern leidt dit tot overheersende gevoelens dat het niet goed gaat met het 
bedrijf.  
 
Het ervaren van onvoldoende samenhang tussen organisatielagen 
Door bovenstaande spanning komt er tevens een derde kernbeeld naar voren; een beeld van een ervaren 
afstand c.q. onvoldoende samenhang tussen de verschillende organisatielagen. Er wordt, zeker  
bij medewerkers, afstand ervaren tussen het management en onderdelen van de staf en ook tussen 
management/staf en de werkafdelingen. Waar het primaire werkproces veelal hetzelfde blijft, heeft het 
management het druk met veranderingen. Sommige stafafdelingen staan dichterbij het werkproces van  
de afdelingen dan andere en ook dit verandert met de tijd, personen en doelstellingen. Dit maakt dat er  
niet een sfeer van gezamenlijkheid ontstaat en dat er tijd en energie gaat zitten in interne dynamiek en 
debatten.  

4. Promen: het beleid ongewenst gedrag 

Integriteitbeleid behelst naast het stellen van gedragsregels diverse activiteiten, zoals het bevorderen  
van bewustwording van risico’s en het kunnen omgaan met aantastingen van integriteit. Uit zowel de 
Modelaanpak basisnormen integriteit2 als de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet; goed werkgeverschap) 
kunnen normen worden afgeleid ten aanzien van het integriteitbeleid (inclusief ongewenst gedrag) van 
organisaties. Bij Promen is het beleid ongewenst gedrag gebaseerd op de Arbowet. 

4.1 Bevindingen 

Aandacht voor integriteit en omgangsvormen 
Idealiter zijn de verschillende aspecten van integriteit binnen de organisatie in een schriftelijk document 
vastgelegd. Er zijn binnen Promen diverse documenten, waarin aspecten van ongewenst gedrag zijn 
vastgelegd, zoals een gedragscode en een klachtenregeling. Er is binnen Promen geen overkoepelend 
document, waarin de aspecten van integriteit zijn vastgelegd, aanwezig c.q. aangetroffen. Wel wordt via 
folders, posters en cursussen aandacht gegeven aan het onderwerp.  
 
Het managementteam van Promen wordt jaarlijks geïnformeerd over de aantallen en categorieën  
van meldingen en de activiteiten van vertrouwenspersonen, klachtencommissie ongewenst gedrag en de 
coördinator ongewenst gedrag. Wij hebben hiervan schriftelijk kennisgenomen. Uit de Modelaanpak 
basisnormen integriteit volgt dat het politiek verantwoordelijk of vertegenwoordigend orgaan wordt 
betrokken bij de ontwikkeling en de evaluatie/verantwoording van het integriteitbeleid. Gebleken is dat bij 
Promen jaarlijks verantwoording wordt afgelegd via onder meer het Sociaal Jaarverslag.  
 
Gedragscodes en gedragsregels 
Promen beschikt over een gedragscode met als titel ‘Gedragscode ongewenst gedrag Promen’ en als 
subtitel ‘Taken en verantwoordelijkheden’. Anders dan de hoofdtitel doet vermoeden, betreft deze code 
geen leidraad voor gedrag, maar wordt in deze code aandacht besteed aan de wijze waarop er gehandeld 
moet worden bij ernstige meldingen door de niet-doelgroep en dan met name leidinggevenden. Meer 
hierover onder de kop ‘Meldingsprocedure’. 
  
In het boekje ‘Met plezier werken bij Promen. Zó houden we het leuk.’ zijn wel richtinggevende 
gedragsregels opgenomen voor medewerkers. Deze gedragsregels hebben onder meer betrekking op een 
respectvolle, onderlinge bejegening en het voorkomen van pesten, agressie, (seksuele) intimidatie of 
onveilige situaties. 
 

                                                        
2 De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in 2006, in samenwerking met de politie, de Unie van 
Waterschappen (UvW), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(BZK), de Modelaanpak basisnormen integriteit ontwikkeld. 
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Op diverse plaatsen in de gebouwen hangen posters en prints omtrent gedragsregels. De vorm en 
afspraken kunnen per afdeling verschillen. Op verschillende manieren is aandacht besteed aan het 
voorkomen van ongewenst gedrag, zo wordt ook in de interviews bevestigd. Nieuwe medewerkers krijgen 
bij hun aanstelling onder meer het boekje ‘Werken met plezier bij Promen. Zó houden wij het leuk.’ 
uitgereikt. Daarnaast worden nieuwe leidinggevende collega’s bekend gemaakt met de gedragscode, de 
klachtenregeling en ‘Stappen bij melding ongewenst gedrag’ en waar deze te vinden zijn. 
 
Uit de enquête volgt dat het overgrote deel van de respondenten heeft aangegeven dat hen binnen de 
afdeling duidelijk is verteld hoe zij zich moeten gedragen (82,3%). Daarbij geeft ruim 25% van de 
respondenten wel aan dat zij de (formele) gedragscode niet kennen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de 
gedragscode zich blijkens de inhoud, vooral richt op de niet-doelgroep. De gedragscode is immers vooral 
gericht op taken en verantwoordelijkheden en dient als leidraad voor met name leidinggevenden. Uit de 
interviews blijkt evenwel dat ook medewerkers uit de niet-doelgroep de gedragscode niet altijd helder op het 
netvlies hebben staan. De eigen ethiek geldt in dat geval veelal als moreel kompas.  
 
Vertrouwenspersoon omgangsvormen 
Promen beschikt over zowel interne (vier) als externe (één) vertrouwenspersonen, waarvan drie vrouwen 
en twee mannen. De interne vertrouwenspersonen zijn afkomstig van verschillende afdelingen en bekleden 
verschillende functies, niet zijnde een functie bij Personeelszaken. Extern is dit sinds medio 2014 belegd bij 
het bureau Bezemer en Kuiper. De vertrouwenspersoon luistert, geeft advies en zorgt voor afhandeling  
van de melding. Uit de klachtenregeling van Promen, volgt dat de vertrouwenspersoon verplicht is tot 
geheimhouding van alle zaken die hij of zij in zijn of haar hoedanigheid als vertrouwenspersoon verneemt. 
Slechts met uitdrukkelijke toestemming van de melder kan hiervan worden afgeweken.  
 
Vertrouwenspersoon in de praktijk 
De vertrouwenspersonen zijn gecertificeerd en geregistreerd bij de Landelijke Vereniging voor 
Vertrouwenspersonen (LVV). Een dergelijke registratie vereist onder meer dat de vertrouwenspersonen aan 
geaccrediteerde nascholing en intervisie deelnemen. In de interviews wordt aangegeven dat dit in de 
praktijk gebeurt.  
 
Door het hele bedrijf hangen op zichtbare locaties posters met daarop de (contact)gegevens van 
vertrouwenspersonen. De contactgegevens van de vertrouwenspersonen staan tevens op intranet. Uit de 
enquête volgt dat ruim 70% van de respondenten zegt te weten wie de vertrouwenspersoon is. Op de vraag 
of de leidinggevende voldoende gelegenheid geeft om onder werktijd contact op te nemen met de 
vertrouwenspersoon, reageert 80% positief. De stafafdelingen scoren op beide vragen hoger.  
 
Tijdens de participerende observaties en gedurende de interviews hebben wij soms te horen gekregen dat 
vertrouwenspersonen ‘niet te vertrouwen zijn’. Bij doorvragen blijkt dat dergelijke beleving over interne 
vertrouwenspersonen ontstaan is door (al dan niet eigen) slechte ervaringen in het verleden. Dit is niet 
verder onderzocht, omdat wij niet in individuele casuïstiek treden.  
 
Voorbeeld observatie 

 
 
De nieuw ingestelde, externe vertrouwenspersoon is vorig jaar door de directeur rondgeleid op alle 
afdelingen. De intentie hierbij was dat zij wilden laten zien dat het vertrouwenswerk heel serieus genomen 
wordt en dat het alle medewerkers vrijstaat de externe vertrouwenspersoon te benaderen. Bij sommige 
medewerkers had dit gezamenlijk oplopen van de externe vertrouwenspersoon met de directeur echter  
een averechts effect. Zij vertelden tijdens het onderzoek dat dit juist aanleiding is om deze persoon als 
onbetrouwbaar te bestempelen; hij is een van ‘hen’, waarmee de leiding bedoeld wordt. 
 
  

“Zo gaat er een verhaal rond over een geval van een vertrouwenspersoon die na enig aandringen en 
overleg met een melder heeft besloten om werk te maken van haar aantijging seksuele intimidatie. Een 

week later was de naam van de melder bekend op de werkvloer. Hoe dit feitelijk is gekomen, is 
onbekend, maar het verhaal levert de suggestie dat dit door de vertrouwenspersoon is verspreid.” 
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Meldingsprocedure  
Indien medewerkers worden geconfronteerd met ongewenst gedrag – dat wordt gedefinieerd als  
seksuele intimidatie, discriminatie, intimidatie, agressie en geweld – hebben zij de mogelijkheid om dit  
te bespreken met een leidinggevende, een personeelsadviseur, een consulent, de bedrijfsarts, de 
bedrijfsverpleegkundige of de vertrouwenspersoon. Ruim 85% van de respondenten geeft in de enquête 
aan dat zij weten naar wie zij toe kunnen als zij ongewenst gedrag willen melden. Uit de participerende 
observaties komt het beeld naar voren dat medewerkers voornamelijk de leidinggevende en/of de 
vertrouwenspersoon zien als de persoon om ongewenst gedrag mee te bespreken. Indien er een signaal 
van ongewenst gedrag binnenkomt van een medewerker bij bijvoorbeeld een leidinggevende, dan dient dit 
te worden gemeld bij de coördinator ongewenst gedrag in het kader van de meldingsplicht die zij hebben. 
De coördinator neemt volgens de klachtenregeling ongewenst gedrag een centrale en coördinerende 
positie in (artikel 9.4).  
 
Het document ‘Gedragscode ongewenst gedrag Promen’ met als subtitel ‘Taken en verantwoordelijkheden’ 
dateert uit december 2003. In dit document wordt aandacht besteed aan de wijze waarop er gehandeld 
moet worden bij ernstige klachten of meldingen. De code voorziet in een leidraad voor de persoon bij wie 
een melding terecht komt. Zo staat beschreven waar een medewerker terecht kan en wordt aandacht 
besteed aan de meldingsplicht om (vermoedens van) ongewenst gedrag te allen tijde te melden bij de 
coördinator ongewenst gedrag (hoofdstuk 2 gedragscode). Daarnaast is in deze gedragscode een 
begrippenlijst opgenomen die zich beperkt tot ‘seksuele handelingen’, ‘seksueel misbruik’, ‘aanranding’ en 
‘verkrachting’, terwijl intimidatie, agressie en geweld ook tot de onderwerpen behoren waaraan de code 
refereert in het kader van ongewenst gedrag.  
 
Uitgangspunt in het document lijkt te zijn dat het gesignaleerde door middel van bemiddeling wordt 
afgedaan. Uit interviews blijkt dat dit geen formeel mediationtraject betreft, maar dat er middels gesprekken 
met veelal een leidinggevende, de klager en de beklaagde – desgewenst ondersteund door een 
vertrouwenspersoon – geprobeerd wordt om tot een oplossing te komen. In meer complexe gevallen komt 
het voor dat het gesprek geleid wordt door de coördinator ongewenst gedrag.  
 
Daarnaast kan op initiatief van de coördinator ongewenst gedrag en/of in overleg met de directie een 
begeleidingsteam worden samengesteld dat advies geeft over een plan van aanpak waarin onder meer 
vastgelegd wordt welke verdere stappen er genomen worden om de kwestie tot een goed eind te laten 
komen. Doel is dan nog altijd bemiddeling. Uit interviews is gebleken dat in de afgelopen jaren een paar 
keer de begeleidingscommissie in het leven is geroepen.  
 
Mocht ten slotte bemiddeling niet tot de gewenste oplossing leiden, dan heeft de medewerker de 
mogelijkheid om een klacht schriftelijk en niet anoniem in te dienen bij de klachtencommissie en is de 
‘Klachtenregeling ongewenst gedrag Promen’ van toepassing (in werking getreden op 27 november 2008). 
Deze klachtenregeling bevat bepalingen over de definiëring van ongewenst gedrag en het klachtrecht  
van medewerkers. Ook bevat zij een beschrijving van de taken, werkwijze en bevoegdheden van  
1) de vertrouwenspersonen, 2) de coördinator ongewenst gedrag en 3) de klachtencommissie.  
De klachtencommissie heeft tot taak om onderzoek te doen naar de klacht over ongewenst  
gedrag. De klachtencommissie bestaat uit een zevental extern deskundigen met verschillende 
(opleidings)achtergronden. Deze klachtencommissie is voor het laatst in 2009 bijeengeroepen.  
 
Naast de gedragscode en de klachtenregeling, is er ook een document met als titel ‘Stappen bij melding 
ongewenst gedrag’ (van 5 november 2009). Dit document heeft het karakter van een notitie met instructies 
ingeval van een melding bij respectievelijk de leidinggevende, de personeelsadviseur, de consulent, de 
vertrouwenspersoon of de coördinator ongewenst gedrag. De inhoud van dit document ligt in lijn met de 
omschreven stappen in de gedragscode en/of de klachtenregeling. 
 
Coördinator ongewenst gedrag 
Binnen Promen is een coördinator ongewenst gedrag aangesteld voor gemiddeld vijf uur per week. Zowel 
in de ‘Gedragscode ongewenst gedrag Promen’ als in de ‘Klachtenregeling ongewenst gedrag Promen’ 
staan de taken en verantwoordelijkheden beschreven die bij deze functie horen. Zo staat onder meer in de 
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klachtenregeling beschreven dat de coördinator bij een melding ongewenst gedrag de taak heeft om de 
activiteiten van vertrouwenspersonen, leidinggevenden en personeelsadviseurs te coördineren. Daarnaast 
staat er onder meer beschreven dat de coördinator de registratie van meldingen van ongewenst gedrag 
bijhoudt, alsmede de aard, omvang en afhandeling daarvan die hem of haar worden meegedeeld. Tevens 
dient de coördinator jaarlijks schriftelijk verslag uit te brengen aan het bevoegd gezag met een 
inventarisatie van de meldingen, de tijdsinvestering van de vertrouwenspersonen en coördinator en de 
verrichte werkzaamheden (klachtenregelingartikel 9.13).  
 
In de praktijk worden door vertrouwenspersonen en leidinggevenden meldingen doorgegeven aan de 
coördinator. De coördinator houdt de aard en omvang schriftelijk bij, daarvan zijn van de laatste jaren 
overzichten bekend. In interviews wordt aangegeven dat leidinggevenden ook meldingen doorgeven, maar 
dat zij moeite hebben onderscheid te maken tussen wat wel of niet meldingsplicht is.  
 
Afhandeling van meldingen  
Uit recent verkregen cijfers van meldingen van ongewenst gedrag (dat wil zeggen (seksuele) intimidatie, 
pesten, discriminatie, agressie en geweld) uit het jaar 2014, blijkt dat er 53 meldingen zijn gedaan. In het 
jaarverslag van 2013 wordt opgetekend dat 44 medewerkers melding hebben gedaan ten aanzien van 
ongewenst gedrag. Opgemerkt dient te worden dat een melding niet gelijk staat aan een klacht. Binnen 
Promen wordt gesproken over een klacht als er schriftelijk een klacht is ingediend bij de (externe) 
klachtencommissie ongewenst gedrag. In 2012 was sprake van 53 ‘meldingen’. Gelet op het historische 
verloop over de afgelopen paar jaar, zien wij geen substantiële toename of afname van dergelijke 
meldingen. 
 
Het historisch verloop van de meldingen bij de vertrouwenspersoon en hun aard, is als volgt: 
 

 
 
Als het gaat om de afhandeling van meldingen, ontvangen de melders een evaluatieformulier om het 
proces te evalueren, zo volgt uit interviews. De respons hierop is nagenoeg nihil. Daarnaast is het de taak 
van de vertrouwenspersoon na afhandeling van de melding contact op te nemen met de melder in het 
kader van nazorg. Op de vraag wanneer een kwestie als ‘afgehandeld’ kan worden beschouwd, is in de 
interviews aangegeven dat gestreefd wordt naar een oplossing die naar tevredenheid van de melder is. 
Daarbij wordt tevens aangegeven dat de oplossing die een medewerker wenst, niet altijd correspondeert 
met de oplossing van de organisatie, bijvoorbeeld in het geval de klager ontslag eist van de beklaagde en 
dit in arbeidsrechtelijke zin geen rechtdoet aan de situatie. Tijdens de participerende observatie zijn door 
medewerkers van de doelgroep verhalen met ons gedeeld waaruit zou blijken dat meldingen niet worden 
afgehandeld, niet serieus genomen worden of niet opgelost worden. Vaak gaat dit over verhalen over 
anderen (zie ook hoofdstuk 6). Twee concrete gevallen hebben wij (op hoofdlijnen) voorgelegd aan de 
coördinator ongewenst gedrag, om te bezien in hoeverre deze bekend zijn en op welke wijze deze 
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afgehandeld zijn. De twee zaken bleken bij de coördinator bekend, zij waren volgens de coördinator ofwel 
al afgehandeld, ofwel nog in behandeling. 
 
Op basis van de interviews komt het beeld naar voren dat er geen centrale registratie omtrent de opvolging 
en afhandeling van meldingen bijgehouden wordt door de coördinator ongewenst gedrag, hetgeen volgens 
de klachtenregeling wel een vereiste is. De afhandeling wordt bijgehouden door de vertrouwenspersonen 
en/of leidinggevende en wordt niet (altijd) gedeeld met de coördinator. Tevens is, zoals gemeld, de 
response op de evaluatieformulieren nihil.  

4.2 Beschouwing 

In onze beschouwing willen wij drie kernbeelden schetsen: 1) het beleid is fomeel op orde, 2) het beleid is 
bekend en wordt gevolgd en 3) het beleid kent kwetsbaarheden. 
 
Beleid formeel op orde 
Wanneer wij de (toepasselijke) normen uit de Modelaanpak basisnormen integriteit en de Arbowet 
toepassen op Promen, geldt als eerste kernbeeld dat de infrastructuur wat beleid betreft op het gebied van 
codes en meldingsprocedures, op orde is, zoals een goed werkgever betaamt. Binnen de organisatie wordt 
aandacht besteed aan het onderwerp, is er beleid aangaande gewenst en ongewenst gedrag en hebben de 
medewerkers de mogelijkheid zich te wenden tot een vertrouwenspersoon, zowel intern als extern. Indien 
gewenst, kunnen medewerkers een klacht indienen bij de klachtencommissie.  
 
Ondanks ingrijpende reorganisaties, is het aantal meldingen in de afgelopen jaren relatief stabiel; er is  
geen sprake van grote afwijkingen. Het lijkt er dan ook op dat de media-aandacht van medio 2014 geen 
substantieel effect heeft gehad op de bereidwilligheid of neiging van medewerkers om naar de 
vertrouwenspersoon te stappen. 
 
Het beleid is bekend en wordt gevolgd  
Wat de implementatie van het beleid betreft, kan worden vastgesteld dat eenieder in staat wordt gesteld om 
gedragsregels, formeel dan wel informeel, te kennen. Uit de enquête volgt dat het overgrote deel van de 
respondenten heeft aangegeven dat hen binnen de afdeling duidelijk is verteld hoe zij zich moeten 
gedragen (82,3%), ofschoon een kwart (25%) van de respondenten aangeeft de (formele) gedragscode  
niet te kennen. Ook de toegang tot de vertrouwenspersoon of het indienen van een melding/klacht, lijkt 
voldoende gewaarborgd. Ruim 70% van de respondenten zegt te weten wie de vertrouwenspersoon is. 
Medewerkers uit de doelgroep kiezen in de praktijk veelal voor hun direct leidinggevende als eerste 
aanspreekpunt. Deze leidinggevende fungeert als eerstelijns klachtbehandelaar bij kleinere meldingen of 
als doorverwijzer bij grotere aangelegenheden.  
 
Het beleid kent kwetsbaarheden 
Een derde kernbeeld is dat een aantal aspecten in het beleid in onze optiek kwetsbaarheden kent.  
Ten eerste is gebleken dat er geen sprake is van een centrale registratie van de opvolging (wijze  
van afhandeling) van meldingen. Dit is onder andere niet mogelijk omdat de response op de 
evaluatieformulieren nihil blijkt. Dit vormt naar onze mening een kwetsbaarheid, omdat de kwaliteit (onder 
andere tevredenheid) van afhandeling niet toetsbaar is. Ten tweede is het uitgangspunt als gezegd 
bemiddeling. Dit veronderstelt dat degene bij wie de melding binnenkomt, bijvoorbeeld een leidinggevende, 
het onderscheid moet kunnen maken tussen zaken die geschikt zijn om zelf op te lossen, via bemiddeling 
(melding) op te lossen en zaken die een klachtencommissie ongewenst gedrag dient te onderzoeken. Het is 
in onze optiek voorstelbaar dat bepaalde kwesties dermate complex of gevoelig liggen, dat bemiddeling niet 
het juiste middel is. Om een dergelijk onderscheid te maken, moet in dit geval de leidinggevende over de 
juiste kennis en ervaring beschikken om een melder van adequaat advies te voorzien.  
 
Daarnaast zijn er verhalen dat medewerkers niet altijd tevreden zijn met de afhandeling van hun melding. 
Ofschoon wij de indruk hebben dat de afhandeling serieus wordt genomen, kan de impact die het incident 
heeft op de benadeelde, niet altijd worden weggenomen. Voor een deel achten wij dit inherent aan de 
afhandeling van meldingen in zijn algemeenheid en aan de doelgroep. Meldingen betreffen altijd een 
melder en vermeende beklaagde; een goede afhandeling van meldingen kan niet altijd betekenen  
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dat iedereen de oplossing krijgt die hij of hij wenst. Wij hechten eraan te vermelden dat wij geen 
persoonsgericht onderzoek hebben verricht en derhalve de afhandeling van meldingen niet gedetailleerd op 
hun merites hebben willen beoordelen. Ook een meer procesmatige beoordeling is lastig vanwege het 
ontbreken van een centrale registratie van de afhandeling van meldingen. Wij achten het echter wel 
voorstelbaar dat de bovengenoemde kwetsbaarheden in het beleid mogelijk van invloed zijn op de 
ontevredenheid van een aantal medewerkers over de afhandeling van hun melding. 

5. Promen: de medewerkers en het gedrag 

5.1 Bevindingen 

Een positief ervaren werksfeer 
Ruim 75% van de respondenten geeft aan dat er sprake is van een goede werksfeer op de afdeling en  
ruim 80% voelt zich geaccepteerd door collega’s. Voor veel medewerkers is het werken bij Promen 
belangrijk; deze baan maakt dat zij zichtbaar een bijdrage leveren aan de maatschappij. Men komt op 
maandagochtend binnen, begroet elkaar enthousiast en vertelt over het weekend. Zo hebben wij een aantal 
keer kunnen waarnemen dat medewerkers wel kwamen werken, terwijl zij feitelijk wegens ziekte daartoe 
niet in staat waren. Ook hebben wij gezien dat het extra werk van het handmatig uitrollen van de enquête 
gezamenlijk en vol enthousiasme werd opgepakt.  
 
Voorbeeld observatie 

 
 
Naast deze grote groep gemotiveerde medewerkers bij het eigen werk, is er ook een groep medewerkers 
die zich niet (meer) zo betrokken voelt. Bij deze groep medewerkers valt het op dat zij heel nauwkeurig zijn 
op de tijd; zij willen geen minuut langer werken dan nodig en proberen eerder te stoppen daar waar het kan. 
Gevraagd naar hun beweegredenen, worden doorgaans twee antwoorden gegeven. Het eerste is dat het 
werk niet passend is; bijvoorbeeld te licht, te saai of te eentonig. Het tweede antwoord is dat zij zich murw 
geslagen voelen door alle saneringen en het sluiten van afdelingen. Hierdoor is hun motivatie verdwenen, 
zo stellen zij.  
 
Het overgrote deel van de respondenten uit de enquête geeft aan dat het zich door collega’s gewaardeerd 
voelt (82,6% positief). Het overgrote deel voelt zich ook door zijn leidinggevende voldoende gewaardeerd 
(79%). Zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven, scoort de staf op onderdelen van de vragen over werksfeer 
gemiddeld lager dan de andere clusters. 
 
Rustig beeld op de afdelingen 
Bij de productieafdelingen zijn mensen aan lange tafels aan het werk. Het werk varieert van inpakken van 
chocolade tot in elkaar zetten van beugels. De enige afdeling die een ‘vakmatige’ indruk maakt, is elektra 
(dit geldt ook voor hout, maar deze afdeling wordt op korte termijn gesloten). De overige afdelingen 
betreffen het meer eenvoudige productiewerk.  
 
Alle afdelingen maken een gestructureerde en overzichtelijke indruk. Medewerkers starten samen en gaan 
tegelijk pauze houden. Iedere medewerker kent zijn eigen plek. Hierbij wordt rekening gehouden met 
voorkeur van medewerkers. Sommige medewerkers worden alleen gezet, anderen juist niet. Sommige 
medewerkers krijgen altijd hetzelfde werk, anderen krijgen juist wisselende taken. Als er even geen werk is, 
gaan mensen puzzelen of een spelletje spelen. Daarmee blijft de structuur en de rust gehandhaafd, ook als 
er even minder werk is. Deze rust verschilt natuurlijk per afdeling. Bij een afdeling waar veel gelopen wordt 
(bijvoorbeeld in het magazijn of bij inpakmachines), is het voorgaande minder waarneembaar. 
 
Binnen de meeste afdelingen lopen de voormannen of voorvrouwen continu zichtbaar rond. Zij spreken 
regelmatig met medewerkers en ondersteunen in werkzaamheden. In tegenstelling tot de voorlieden, zitten 

Een van de medewerkers die hielp bij de uitrol van de enquête, vertelde trots: 
 

 “Ik werk al 25 jaar bij Promen, alle afdelingen kennen mij. Mij kunnen ze vragen om een klusje.” 
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de afdelingsmanagers vaak op kantoor. Dit betreft ruimten die uitzien op de werkafdeling of productiehal 
waar de medewerkers werken, een soort ‘vissenkom’. Sommige managers zitten voornamelijk in hun 
kantoor, andere managers bewegen zich ook op de afdeling. Bij enkele afdelingen is de afdelingsmanager 
nauwelijks zichtbaar en wordt de dagelijkse aansturing volledig door voormannen gedaan, zo wordt 
verklaard door medewerkers. 
 
Uit onze waarnemingen, interviews en gesprekken blijkt dat afdelingsmanagers elkaar niet veel opzoeken 
en dat er niet veel formeel onderling overleg plaatsheeft. Zij spreken zelf over ‘eilandjes’. Uitzondering is 
Groen en Schoon: daar zitten afdelingsmanagers bij elkaar in een ruimte. De afdelingsmanagers hebben 
wel de intentie om elkaar meer op te zoeken; zo werd er lopende het onderzoek bijvoorbeeld afstemming 
gezocht over de voorbereidingen rondom de kerst.  
 
Tevredenheid over afdelingsmanagers 
Ongeveer driekwart van de respondenten geeft aan dat zijn of haar direct leidinggevende het goede 
voorbeeld geeft en te vertrouwen is. Daarbij geeft ongeveer driekwart van de respondenten aan dat de 
leidinggevende echt luistert naar wat zij te zeggen hebben. Dit blijkt ook uit de gesprekken en de interviews. 
De groep staf wijkt in negatieve zin af van deze gemiddelde scores. Deze groep geeft aan dat hun 
managers verder weg staan omdat zij vooral bezig zouden zijn met het beleid en reorganisaties. Verder 
geeft ongeveer 80% van de respondenten aan dat zijn of haar leidinggevende nooit zijn of haar macht 
misbruikt.  
 
In tegenstelling tot de relatief positieve uitkomsten van de enquête en de informatie uit de  
interviews, vertellen medewerkers tijdens het meewerken op de afdelingen wel verhalen over ‘foute’ 
afdelingsmanagers. Vooral medewerkers die overgeplaatst zijn, willen dit aan ons melden. Deze verhalen 
gaan dan bijvoorbeeld over afdelingsmanagers die zouden meedoen met pesten of dit oogluikend zouden 
toestaan, afdelingsmanagers die sommige medewerkers voortrekken of achterstellen, of diefstal plegen. 
Opvallend is dat dit altijd afdelingsmanagers van een andere afdeling betreft, bij de eigen afdeling is bij 
navraag alles prima voor elkaar.  
 
Mocht medewerkers iets dwarszitten, dan is de afdelingsmanager degene waar zij naartoe gaan, zo melden 
zij ons tijdens de gesprekken. In de enquête geeft een kwart van de respondenten aan dat als zij ergens 
mee zitten, zij dit niet makkelijk kunnen bespreken binnen hun afdeling (leidinggevenden en/of collega’s). 
 
De relatie tussen voorlieden en de medewerkers ligt over het algemeen ingewikkelder. Voorlieden hebben 
niet altijd het vanzelfsprekende gezag van de afdelingshoofden. Vaak krijgen wij in gesprekken terug dat 
interventies van voorlieden onrechtvaardig zijn of niet begrepen worden. Op de productieafdelingen wordt 
de voorlieden bijvoorbeeld verweten onvoldoende mee te werken. Ook wordt genoemd dat voorlieden 
directief zijn (‘commanderen’), of altijd dezelfde mensen de ‘rotklusjes’ geven.  
 
Wij hebben zelf vaak waargenomen en ook gehoord dat voorlieden een heel belangrijke rol spelen bij het 
bewaken van de rust. Zij praten met mensen, maken een grapje of laten medewerkers bij discussies op een 
andere plek even afkoelen. 
 
Voorbeeld observatie  

 

“De luwteafdeling is een afdeling waar medewerkers zitten die extra rust nodig hebben of aandacht. Ik 
heb aan twee tafels gezeten en enveloppen gestoken. Er zijn op deze afdeling een paar mensen die 
veel aandacht vragen. Deze ochtend was er iemand uit zijn humeur en wilde hij niet werken. Hij ging 
ook op mij reageren en dat voelde best een beetje intimiderend, omdat ik niet wist wat hij ging doen. 
Zijn collega’s meldden mij dat het altijd bij schelden blijft en dat hij nooit fysiek wordt. De voorvrouw 

heeft op een gegeven moment met hem gepraat. Daarna was het opgelost en zong hij liedjes. 
 

Iedereen werkt in een gestaag tempo. Er waren drie klussen tegelijkertijd. De voorvrouw is voortdurend 
gaten aan het vullen. Gaat iemand even naar de wc, dan moet een ander wachten. Dat vangt zij dan 

even op. Ook let zij op dat een medewerker altijd zijn zuurstofapparaat aan heeft staan en geeft zij een 
kop koffie aan een vrouw die moet huilen omdat haar moeder op sterven ligt.  
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Er zijn veel gedragsregels 
Rondlopend door het gebouw, treft men overal regels aan. Hetzij door de ‘dierencampagne’, waarin 
ongewenst gedrag zichtbaar wordt, hetzij doordat formele regels op A4’tjes aan de muur hangen. Sommige 
afdelingen hebben ook eigen regels die aan de muur hangen, zoals ‘wij starten op tijd, wij bellen niet tijdens 
het werk, wij groeten elkaar’ etcetera. 
 
Zoals eerder vermeld, geeft het overgrote deel van de respondenten aan dat binnen de afdeling duidelijk is 
verteld hoe zij zich moeten gedragen. Op de vraag of de direct leidinggevende bespreekt hoe medewerkers 
zich moeten gedragen, antwoordt ruim driekwart van de respondenten positief. Uitzondering hierop  
vormt echter de stafafdeling. Hier geeft 43,6% van de respondenten aan dat dit niet gebeurt. Hierbij moet 
worden opgemerkt dat gedragsregels op productieafdelingen anders van aard en karakter zijn. Bij de 
werkafdelingen gaat het om omgangsvormen in een werkrelatie. Bij stafafdelingen betreft het meer regels 
over taken en verantwoordelijkheden.  
 
Naast de meer formele gedragscode en zichtbare, opgeschreven regels, heersen er ook veel informele 
‘codes’ en regels voor gedrag. Deze staan nergens beschreven, maar zijn wel waarneembaar en voelbaar: 
waar ga je bijvoorbeeld wel of niet zitten in de kantine? Zo zitten de medewerkers van Groen en Schoon bij 
elkaar, herkenbaar aan hun oranje hesjes, maar is er ook een tafel met alleen gekleurde mensen en een 
tafel met enkel blanke mensen zichtbaar. Volgens welke ‘codes’ deze bezetting precies vorm krijgt, kan 
niemand ons expliciet uitleggen.  
 
Wisselende handhaving van regels 
Direct leidinggevenden scoren hoog als het gaat om optreden bij medewerkers die zich niet aan de  
regels van Promen houden of die ongewenst gedrag vertonen (ongeveer 80%). Hierbij vermelden wij dat 
gemiddeld een kwart van de respondenten aangeeft het hier zelfs ‘helemaal mee eens’ te zijn. Bij de 
detacheringsgroepen scoort dit laatste nog hoger. Ook tijdens de participerende observatie is goed 
zichtbaar dat leidinggevenden en sommige medewerkers elkaar voortdurend aanspreken op regels: ‘je 
moet op tijd komen, je mag niet bellen etcetera’. De indruk is dat er direct wordt opgetreden als iemand iets 
doet wat niet mag of kan.  
 
Het handhaven van regels gebeurt evenwel op vele verschillende manieren. Ook de mate waarin 
gehandhaafd wordt, verschilt. Zo hebben wij waargenomen dat sommige medewerkers stevig worden 
aangesproken op werkhouding, gedrag, op tijd komen, maar dat andere medewerkers ermee weg lijken te 
komen. Een niet-willende medewerker wordt vaker en anders berispt dan bijvoorbeeld de welwillende, niet-
beterkunnende medewerker. Navraag bij afdelingsmanagers en voorlieden over dit soort interventies leert 
dat wisselende handhaving vaak een weldoordachte reden en een geschiedenis heeft, soms ook ingegeven 
door de Wsw-indicatie. Daarbij wordt tevens opgemerkt dat een specifieke indicatie niet vanzelfsprekend 
een legitieme reden is om bepaalde gedragingen onbeperkt toe te staan.  
 
Voorbeeld verklaring 

  
 

Een aantal keer werd er gescholden. Dit leidde meteen tot correctie door de voorvrouw.  
 

Volgens haar was het een normale ochtend, niet drukker of minder druk dan normaal. Als er iets 
misgaat wat groter is, dan gaat zij direct naar haar afdelingshoofd. De voorvrouw is genomineerd voor 
medewerker van het jaar. Zij is voortdurend bezig met het werk coördineren en mensen te motiveren. 

In deze ruimte hangen eigengemaakte regels voor de omgang.” 

Na een vraag van de onderzoeker, antwoordde een afdelingsmanager:  
 

“Wij kunnen een medewerker met indicatie kleptomaan niet ontslaan, als hij diefstal pleegt van dozen 
met chocolade. Een medeweker die een stevige reprimande krijgt na het eten van een chocolaatje, 

snapt dat niet altijd.”  
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De reden en geschiedenis van het betreffende incident, worden door de leidinggevenden niet altijd expliciet 
met alle betrokkenen gedeeld, hetgeen om praktische redenen ook niet altijd mogelijk is. Het effect hiervan 
is dat sommige medewerkers last hebben van een onrechtvaardigheidsgevoel: ‘waarom hij wel en ik niet’. 
Dit gevoel wordt soms ook versterkt door verhalen over andere afdelingsmanagers die op een andere 
manier handhaven. De (tussen)rol van voorlieden, die minder legitieme macht hebben, maakt het 
handhaven van regels nog diffuser.  
  
Bij de participerende observaties ontstond soms de indruk dat interventies van leidinggevenden te hard of 
te zacht zijn. Dan schiet het aanspreken het doel voorbij en heeft het juist een tegenovergesteld effect. 
Sommige medewerkers raken bijvoorbeeld sowieso al van slag wanneer zij per ongeluk iets kapot maken. 
Als dan ook nog gezegd wordt dat die medewerker zelf de schade moet betalen, ontstaat er stress. Een 
dergelijk ‘stevig’ optreden kan bij de meer onverschillige medewerker juist wel heel effectief zijn. 
Leidinggevenden geven aan dat veel ervaring en inlevingsvermogen nodig is bij het aanspreken. 
 
Onderscheid tussen Groen en Schoon en Beschut Binnen 
Bij het meelopen met de verschillende afdelingen, valt op dat er een verschil is tussen Groen en Schoon en 
Beschut Binnen. Bij Groen en Schoon gaan medewerkers in kleine groepen ‘buiten’ werkzaamheden 
verrichten. Medewerkers die wij gesproken hebben, geven aan dat zij dit als prettig ervaren en dat zij het 
vooral ook prettig vinden om buiten te werken (groen). Buiten ervaren zij vrijheid en kunnen zij naar hun 
beleving zelf keuzes maken over hun werk. Dit geeft meer eigen verantwoordelijkheid aan de medewerkers 
en dus intrinsieke motivatie, waardoor zij ook meer autonomie uitstralen.  
 
De leidinggevende afdelingsmanagers zitten bij Groen en Schoon gezamenlijk in één kantoor. Dit in 
tegenstelling tot Beschut Binnen, hier zitten de afdelingsmanagers alleen in hun ‘vissenkom’ bij hun eigen 
afdeling. Bij Groen en Schoon zijn de leidinggevenden derhalve goed op de hoogte van elkaars reilen en 
zeilen (informele afstemming). Zij zien hun medewerkers bij het begin en mogelijk aan het eind van de 
werkperiode of op werkbezoek wanneer zij langsrijden. Het effect van dat zij bij elkaar op de kamer zitten, is 
dat zij elkaars optreden kunnen zien en derhalve op informele wijze kunnen afstemmen over de mensen, de 
uitvoering van het werk en handhaving van de regels.  
 
Vele vormen van groepsvorming  
Binnen Promen kunnen vele vormen van groepsvorming onderscheiden worden. Niet alleen formele 
groepen, zoals afdelingen, maar ook informele groepen (op basis van vriendschap, afkomst, taal, 
aandoening etcetera). Naast de formele gedragsregels die binnen de organisatie gelden, zoals de 
gedragscode en de regels die op de verschillende afdelingen gelden, hanteert iedere groep ook weer eigen, 
meer informele regels. Deze groepsvorming kent een ambigu karakter. Dat wil zeggen dat medewerkers tot 
meerdere groepen kunnen behoren en dat medewerkers schakelen in gedrag, zonder dat zij zich dit altijd 
bewust zijn of kunnen verwoorden.  
 
Voorbeeld observatie 

 
 
Medewerkers voelen zich verbonden met de eigen locatie. Dit leidt over en weer tot beeldvorming. De 
vestiging Capelle aan den IJssel wordt door enkele mensen uit Gouda omschreven als anarchistisch. De 
mensen in Capelle aan den IJssel zelf spreken liever van ‘achtergesteld’ ten opzichte van Gouda. Ter 
illustratie is aangehaald dat in Gouda en Capelle aan den IJssel gelijktijdig kersttoespraken werden 
gehouden. In Gouda werd de toespraak verzorgd door de directeur, voor Capelle aan den IJssel was de 
financieel directeur afgevaardigd. Een dergelijke, op het oog niet al te verstrekkende keuze, wordt door 
medewerkers echter uitgelegd in het kader van het in Capelle aan den IJssel bestaande gevoel van 
ongelijkheid en ‘achtergesteld zijn’. Bij doorvragen verwijzen medewerkers naar het gegeven dat ‘alles’ nu 
naar Gouda moet, waar in fysieke zin de stafafdelingen gevestigd zijn. Wanneer wordt doorgevraagd of dit 

“Wij vroegen een medewerker naar zijn voorman. Deze persoon vertelde over dat zijn voorman niet 
werkt en niet goed leiding geeft. Even later zit dezelfde medewerker bij een groep medewerkers van een 
andere afdeling aan tafel. In een gesprek dat daar ontstaat, zijn de eigen voorlieden dan wel weer oké in 

vergelijking met de ander.” 
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feitelijk ook tot ongelijkheid of ‘achtergesteld zijn’ leidt, komen er evenwel geen concrete voorbeelden naar 
voren.  

5.2 Beschouwing 

In onze beschouwing willen wij vier kernbeelden schetsen: 1) sterke wij-zijvorming, 2) formele en inforemele 
regels, 3) ambique aansturing leidinggevenden en 4) complexe, interactieve processen. 
 
Sterke wij-zijvorming  
Een groep kan gedefinieerd worden als een verzameling medewerkers die een besef hebben van een 
gemeenschappelijke identiteit, een ‘wij-gevoel’. Binnen Promen zijn medewerkers onderdeel van 
verschillende groepen: gebaseerd op locatie, afdeling, afkomst, taal en/of Wsw-indicatie. Deze 
groepsvorming kent een ambigu karakter en overloopt elkaar via verschillende lijnen. Hier wordt ook 
strategisch gebruik van gemaakt. Het helpt om je in de ene groep tegen iets af te zetten, maar dat niet te 
laten gelden in andere groepen.  
 
Er wordt in de gesprekken voortdurend onderscheid gemaakt tussen de eigen groep en de ander, de  
‘zij-groep’. Dit gaat gepaard met attributie. Dit is het fenomeen dat de ‘wij-groep’ beter wordt ingeschat dan 
de ‘zij-groep’. Dit is een fenomeen dat bij alle groepsvorming in de samenleving voorkomt (denk aan 
sportteams, scholen, concurrerende bedrijven, politieke partijen etcetera). Attributie wil zeggen dat als 
iemand of wij uit de wij-groep iets goed doen, dan komt dit door de kwaliteit van de leden van de groep. 
Gaat er iets fout, dan ligt dat aan de omstandigheden. Wanneer er naar de ander gekeken wordt, de  
‘zij-groep’, dan is dit tegenovergesteld. Goede prestaties liggen aan de omstandigheden en slechte 
prestaties liggen aan de personen zelf.  
 
Formele en informele regels 
Waar medewerkers in elkaars nabijheid verkeren en elkaar opmerken, kunnen zij niet anders dan op elkaar 
reageren, dus interageren. Dit sociale verkeer, deze interacties, verlopen voor een deel voorspelbaar. 
Binnen Promen zijn er bijvoorbeeld de nodige formele gedragsregels en normen. Met deze regels worden 
grenzen aangegeven waarbinnen gedrag en interacties mogen variëren. Deze formele gedragsregels zijn 
binnen Promen op zich vrij helder. Zij staan in een boekje en er hangen overal posters en borden met 
zichtbare regels en afspraken.  
 
Interacties bevatten echter ook elementen onvoorspelbaarheid. Dit komt omdat groepsvorming niet alleen 
langs afdelingslijnen plaatsvindt, maar ook via lijnen van bijvoorbeeld locaties, afkomst, taal en Wsw-
indicatie. Deze verschillende groepsvormen hebben ook ieder een eigen set van (informele) regels en 
codes. Deze staan nergens, maar zijn wel waarneembaar, bijvoorbeeld in de kantine, en voelbaar. 
Medewerkers zijn wel degelijk op de hoogte van deze onzichtbare regels en houden zich (onbewust) aan 
dergelijke afspraken.  
 
Ambigue aansturing leidinggevenden 
In de aansturing van leidinggevenden en het handhaven van deze combinatie van formele en informele 
regels is dan ook ambiguïteit te zien. Zij worden voor verschillende medewerkers anders gebruikt en 
toegepast. Leidinggevenden hanteren in hun aansturing niet alleen de diffuse set van regels, maar, zo blijkt 
uit de participerende observaties, vertrouwen ook op hun ervaring, de geschiedenis en eventueel met de 
indicatie van de medewerker. Daarnaast is er natuurlijk ook sprake van verschillende leiderschapsstijlen en 
is de een meer of minder strikt dan de ander. De ene leidinggevende geeft uitleg bij zijn of haar keuzes, de 
andere niet. Navraag naar redenen en drijfveren leert dat leidinggevenden argumenten kunnen aandragen 
die hun keuzes rechtvaardigen. Neem het voorbeeld van het stelen van een chocolaatje door iemand met 
de diagnose kleptomanie; deze medewerker kan onder bepaalde omstandigheden vanwege de indicatie 
geen reprimande krijgen, maar de leidinggevende heeft soms niet de tijd of voelt soms niet de noodzaak 
om ook richting de andere betrokkenen hierover helderheid te verschaffen. In de nuance is deze uitleg vaak 
heel gerechtvaardigd en helder, maar in de vlugge beeldvorming van de medewerkers dikwijls niet. Voor de 
vlugge observator blijft het beeld hangen dat de ene medewerker dingen wel mag en een andere 
medewerker niet.  
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Complexe, interactieve processen 
De drie kernbeelden, zoals genoemd in deze beschouwing, vormen een interdependent geheel; ze hangen 
onderling samen en zijn ook afhankelijk van elkaar. Het geheel van de sterke wij-zijvorming, de diffuse set 
van formele en informele regels en ambigue aansturing en handhaving op basis van deze regels, maar ook 
op basis van ervaring en indicaties, laat zich omschrijven als een complex, interactief proces. Door deze 
onderlinge gedragingen en interacties wordt cultuur gevormd, overgedragen en veranderd. Omgekeerd 
worden de gedragingen en interacties van de medewerkers ook bepaald door deze cultuur, dus door wat ze 
al geleerd en geïnternaliseerd hebben.  

6. Promen: sociale onrust?  

6.1 Bevindingen 

Sociale onrust definiëren wij als onrust in de onderlinge betrekkingen in de organisatie. Zowel in de 
enquêtes als tijdens de interviews en meeloopdagen hebben wij specifiek gevraagd en gekeken naar 
concrete uitingsvormen van sociale onrust, zoals het voorkomen van roddelen, (de effecten van) pesten 
en/of intimidatie. In de enquête wordt specifiek gevraagd naar verscheidene vormen van ongewenste 
omgangsvormen. Het is belangrijk te vermelden dat in de enquête onder meer is gevraagd naar het al dan 
niet voorkomen van bepaalde gedragingen op de afdeling. De gegeven antwoorden zeggen derhalve iets 
over de waarnemingen van medewerkers en verwijzen daarmee niet per definitie naar de eigen ervaring. 
De classificaties van pesten, roddelen of intimidatie, zijn daarbij ook persoonlijk en aan interpretatie 
onderhevig. Wij halen hier de elementen aan, die in de enquête opvallen.  
 
Roddelen als cultuur 
Uit de resultaten blijkt dat respectievelijk de categorieën roddelen en pesten/niet netjes gehandeld worden 
het hoogst scoren in vergelijking met andere vormen van ongewenst gedrag (respectievelijk vraag 30, 
29/31 en 28). Het praten over een ander, vooral op een vervelende of negatieve manier, waarbij de ander 
niet zelf aanwezig is, is te typeren als roddelen. Binnen Promen wordt er volgens driekwart van de 
respondenten geroddeld, waarbij 30% aangeeft dat dit vaak tot heel erg vaak gebeurt.  
 

 
 

In bovenstaande afbeelding zijn de resultaten in percentages weergegeven, waarbij de respondenten 
hebben aangegeven dat een bepaald voorval voorkomt op de afdeling (optelsom van ‘soms’, ‘vaak’ en 
‘heel er vaak’).  
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Legenda vragen:  
24.  Komt discriminatie voor op jouw afdeling? Bijvoorbeeld doordat iemand uit een ander land komt, 
 man of vrouw is of hetero of homo is? 
25.  Komt seksuele intimidatie voor op jouw afdeling? Bijvoorbeeld dat iemand seksuele opmerkingen 
 maakt of iemand aanraakt terwijl hij/zij dat niet leuk vindt? 
26.  Komt het voor dat iemand door een collega bedreigd of geïntimideerd wordt op jouw afdeling?  
27.  Komt het voor dat iemand door een leidinggevende bedreigd of geïntimideerd wordt op jouw 
 afdeling? 
28.  Komt agressief gedrag voor op jouw afdeling?  
29.  Komt het voor dat iemand gepest wordt op jouw afdeling? 
30.  Komt het voor dat er geroddeld wordt op jouw afdeling? 
31.  Komt het voor dat medewerkers niet netjes behandeld worden op jouw afdeling? 
32.  Komt het voor dat jouw direct leidinggevende zijn/haar macht misbruikt? 
33.  Komt het voor dat er spullen van Promen voor privézaken gebruikt worden? 
34.  Komt diefstal van spullen die van Promen zijn voor op jouw afdeling? 
35.  Komt het voor dat iemand zich ziek meldt, vanwege het gedrag van anderen op jouw afdeling? 

 
Ongeveer 40% van de respondenten geeft aan dat er wordt gepest of dat agressief gedrag voorkomt op de 
afdeling. Waar roddelen over de niet-aanwezige ander gaat, is pesten of treiteren meer gericht tegen de 
persoon zelf. Dit kan zich uiten in vervelende en kleinerende opmerkingen en handelingen tegen iemand 
die op een gegeven moment niet (meer) in staat is zichzelf goed te verdedigen en daar last van ondervindt. 
Agressie is een meer expressieve en intimiderende vorm van roddelen en pesten.  
 
Veel praten over anderen en herhalen van verhalen 
Medewerkers praten veel met elkaar en vooral ook veel over elkaar, zo blijkt uit de gesprekken, de 
interviews en de enquête. In de enquête scoort roddelen veruit het hoogst. Dit praten over elkaar herkent 
iedereen die wij gesproken hebben. Wij hebben dit ook zelf kunnen waarnemen: in veel gesprekken die wij 
voerden met medewerkers, was men weinig terughoudend in het verkondigen van een mening of oordeel 
over anderen. Veel medewerkers zijn zich niet bewust dat zij dit gedrag vertonen. Vaak zijn opmerkingen 
ook niet slecht bedoeld. Opmerkingen als ‘dat kan zij niet’, hebben veelal de bedoeling om iemand te 
helpen, maar kunnen tevens een negatief beeld over iemand oproepen. Er wordt veel gesproken over 
eerdere ervaringen met een collega; en wanneer deze collega ter sprake komt of in zicht komt, is dit 
aanleiding om weer het(zelfde) verhaal te vertellen.  
 
Veel medewerkers hebben ons aangegeven dat zij van mening zijn dat er sprake is van een roddelcultuur. 
Ook hebben wij zelf kunnen waarnemen dat als er iemand langs is geweest op een afdeling, het gesprek 
daarna over die persoon gaat. Er wordt niet alleen in negatieve zin over anderen gepraat. Er worden ook 
verhalen gedeeld over familie, ziektes en samenwerking op andere afdelingen.  
 
Voorbeeld observatie 

 
 

“Wij hebben zelf ook kunnen ervaren dat verhalen groter gemaakt worden toen een medewerker een 
opmerking had over de enquête. Dit is met de medeweker van BING besproken en er is een gesprek 

toegezegd (dat later ook heeft plaatsgevonden). Echter, binnen een half uur meldde de 
afdelingsmanager dat de vragenlijst te ingewikkeld werd gevonden door de medewerkers. Toen wij 

vroegen om hoeveel medewerkers het ging, waren dat er tien volgens hem. Wij verzochten de namen 
op te schrijven, zodat wij de betreffende medewerkers konden ondersteunen; wij kregen vier namen 

terug. 
 

Niet veel later hoorden wij van de medewerkers van de servicedesk dat de enquête veel te moeilijk was 
voor iedereen. Bij doorvragen bleek het nog altijd om een en dezelfde medewerker te gaan. Nog 

dezelfde dag werden wij gebeld door een lid van de begeleidingscommissie en een dag later ook nog 
door een ander begeleidingscommissielid. Kortom, een opmerking van één medewerker, waar al mee 
gesproken was en die al geholpen was, kregen wij vanuit vijf verschillende kanten terug, waardoor het 

beeld ontstond dat iedereen moeite had met de enquête.” 
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Verhalen over structurele misstanden 
In de interviews en gesprekken wordt door sommigen aangehaald dat er structureel sprake zou zijn van 
misstanden/excessen. Bij het doorvragen komen wij steeds op een paar dezelfde verhalen uit. Verhalen die 
wij hebben opgetekend, hebben betrekking op ernstig onderling pestgedrag, onvrijwillige overplaatsing, 
bedreigingen tussen medewerkers en diverse vormen van diefstal. Het wordt bij doorvragen bij 
medewerkers niet duidelijk wat de tijdslijn van deze verhalen is; zijn dit incidenten van het afgelopen jaar of 
van jaren geleden? Medewerkers geven aan dit vaak zelf ook niet te weten en deze verhalen uit de 
wandelgangen te hebben vernomen.  
 
Leidinggevenden treden nauwelijks op tegen roddelen en doen soms zelf mee 
Zoals eerder aangegeven, scoren direct leidinggevenden hoog als het gaat om optreden bij medewerkers 
die zich niet aan de regels van Promen houden of die ongewenst gedrag vertonen (ongeveer 80%). Hierbij 
vermelden wij dat gemiddeld een kwart van de respondenten hierbij aangeeft het hier zelfs ‘helemaal mee 
eens’ te zijn. Wij hebben tijdens de gesprekken gevraagd of leidinggevenden ook optreden wanneer 
mensen onterecht klagen, ongefundeerde verhalen vertellen (over een ‘ander’) of roddelen. Hierop wordt 
negatief geantwoord. Geregeld gaven mensen aan dat leidinggevenden zelf zouden meeroddelen. Tijdens 
het meelopen op verschillende afdelingen, hebben wij niet waargenomen dat leidinggevenden optreden 
tegen roddelen en ongefundeerd klagen, terwijl wij wel veelvuldig verschillende vormen hebben kunnen 
waarnemen. 
 
(Seksuele) intimidatie 
Gemiddeld een kwart van de respondenten geeft aan dat het op zijn of haar afdeling voorkomt dat iemand 
bedreigd of geïntimideerd wordt (antwoordcategorieën: soms, vaak en heel erg vaak). Op de vraag of 
bedreiging of intimidatie door een leidinggevende gebeurt, antwoordt gemiddeld ruim 80% dat dit niet het 
geval is. Men voelt zich dus vaker bedreigd door een collega dan door een leidinggevende.  
 
Voorbeeld observatie 

 
 
Gevoel van intimidatie ontstaat al snel, zo is onze ervaring bij Promen. Wij hebben meermalen kunnen 
waarnemen op welke manier medewerkers elkaar onderling corrigeren. Wanneer iemand bijvoorbeeld iets 
fout doet, dan wordt dat vaak in stevige taal duidelijk gemaakt. Ook voorlieden en afdelingsmanagers zijn 
vaak kort en bondig over wat moet gebeuren, wat door sommige medewerkers als intimiderend wordt 
ervaren. Vaak zijn het kleine opmerkingen over dat iemand loopt te slenteren, over kleren die iemand aan 
heeft en over werk dat te langzaam gaat. Een paar keer hebben wij kunnen waarnemen dat medewerkers 
tegen anderen gaan schreeuwen of zelfs dreigen. In de gevallen waarbij wij aanwezig waren, hebben  
wij waargenomen dat er meteen werd opgetreden door een leidinggevende. De medewerker werd 
meegenomen of gevraagd een kop koffie te gaan drinken (‘even afkoelen’). Uit de gesprekken die dan 
ontstonden over dit soort voorvallen, bleek dat er altijd wordt nabesproken met de betrokkenen. Van een 
terugkoppeling richting overige collega’s die het incident hebben meegemaakt, is niet altijd sprake en dit 
kan ook vaak niet. Dit maakt dat voorvallen soms langer ‘blijven hangen’, terwijl ze al wel geadresseerd zijn 
met de betrokkenen. Een aantal medewerkers vertelt ook dat leidinggevenden soms dreigen met 
overplaatsing en/of salarisinhouding. Wij hebben dit zelf niet kunnen constateren. 
 
Op de vraag of seksuele intimidatie voorkomt op de afdeling, bijvoorbeeld dat iemand seksuele 
opmerkingen maakt of iemand aanraakt terwijl hij of zij dat niet leuk  vindt, antwoordt ruim 70% van de 
respondenten ontkennend. Concreet geven 33 medewerkers van Promen aan dat seksuele intimidatie vaak 
dan wel heel erg vaak voorkomt op de afdeling. Sommige medewerkers die wij hebben gesproken, geven 
ook voorbeelden van seksuele intimidatie. Een medewerker die in het weekend een nieuwe beha had 
gekocht, liet deze op maandag aan haar collega’s zien door haar trui op te liften. Sommige medewerkers 
hebben dat als intimiderend ervaren. Bij het meewerken hebben wij meerdere seksueel getinte 

“Als onderzoeker hebben wij kunnen ervaren dat een gevoel van intimidatie ook snel kan ontstaan. Toen 
wij meewerkten op een afdeling, begon iemand aan de andere kant van de ruimte tegen ons te 

schreeuwen en ons uit te dagen. Het is lastig om te bepalen hoe je moet reageren: negeren, 
terugschreeuwen, een grapje maken, ernaartoe lopen, vragen stellen etcetera. Gelukkig was er een 

voorvrouw die naar de betrokken medewerker ging en aangaf dat je zo niet kan schreeuwen.” 
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opmerkingen en grappen gehoord. Deze opmerkingen werden ook door leidinggevenden gemaakt. Tevens 
hebben wij flirtgedrag en verliefdheid tussen collega’s waargenomen. Deze laatste gevallen worden door 
medewerkers desgevraagd niet als intimiderend ervaren. 
 
Verhalen over gevoelens van angst over baanbehoud en om te praten 
Meer dan een derde van de respondenten geeft aan dat hij of zij zijn collega’s niet volledig kan vertrouwen. 
Wat wij geregeld teruggehoord hebben, is dat er sprake is van gevoelens van onzekerheid over 
baanbehoud en gevoelens van angst. Medewerkers van de doelgroep zijn bijvoorbeeld bang dat als zij zich 
negatief uitlaten, dat zij dan ‘gestraft’ worden. Bij het navragen zijn oorzaak en gevolg niet altijd helder. 
Sommige medewerkers worden overgeplaatst en wijten dit, wanneer zij erover praten, aan het feit dat zij 
kritiek hebben. Of dit daadwerkelijk zo is, is niet bekend en blijft onduidelijk.  
 
Ook hebben wij een aantal medewerkers gesproken dat de enquête niet durfde in te vullen, omdat het bang 
was problemen te krijgen met zijn leidinggevende. Ook hier speelt beeldvorming soms mee. Nadat wij op 
woensdag op een afdeling enquêtes hadden ingevuld, werd op donderdag een medewerker van die 
afdeling geschorst. Door zijn collega’s werd meteen gesproken over het verband met de enquête, waar 
uiteraard geen sprake van was.  
 
Veel zorg voor elkaar 
Wij hebben ook veelvuldig waargenomen dat medewerkers veel zorg hebben voor elkaar. Dit blijkt ook uit 
de enquête waar vragen over: je gewaardeerd voelen door collega’s (ruim 80% positief) en door jouw 
leidinggevende (79,8% positief) en betrokkenheid bij het werk (bijna 90% positief), hoog scoren. 
Medewerkers vragen vaak hoe het met een ander gaat. Medewerkers stellen zich veel hulpvaardig op. Kan 
ik dat voor je doen, kan ik je helpen? Medewerkers luisteren naar elkaars verhalen. Medewerkers geven 
elkaar advies. Veelal gebeurt dit in de veiligheid van een kleine groep van enkele personen. 
 
Voorbeeld verklaring 

 

6.2 Beschouwing 

In onze beschouwing willen wij drie kernbeelden schetsen: 1) onrust in de onderlinge betrekkingen op de 
werkvloer, 2) beeldvorming krijgt groteske vormen door roddelcultuur en 3) verhalen over structurele 
misstanden lijken gebaseerd op incidentele voorvallen. 
 
Onrust in de onderlinge betrekkingen op de werkvloer 
Wij hebben sociale onrust gedefinieerd als onrust in de onderlinge betrekkingen op de werkvloer. Het woord 
onrust kent vele betekenissen en gradaties: beweging, verwarring en beroering. Het onderzoek toont aan 
dat er sprake is van een beleving van sociale onrust in de onderlinge betrekkingen op de werkvloer. Deze 
beleving van sociale onrust verwijst naar de waarnemingen van medewerkers in zijn algemeenheid en 
daarmee niet altijd of per se naar de eigen ervaring. In de enquête scoren roddelen, pesten en agressie 
relatief hoog. Ook wordt er, zij het in mindere mate, melding gemaakt van beleving van intimidatie, seksuele 
intimidatie en machtsmisbruik. Er doen verhalen de ronde en er wordt soms gesproken over gevoelens van 
onzekerheid en van angst, bijvoorbeeld over baanbehoud.  
 
Beeldvorming krijgt groteske vormen door roddelcultuur  
Roddelen scoort relatief hoog in de enquête van Promen en ook tijdens het kwalitatieve onderzoek vinden 
wij bevestiging dat sprake is van een roddelcultuur. Er wordt veel gepraat, en dan vooral over elkaar. De 
leidinggevenden treden nauwelijks op tegen gedragingen als onterecht klagen, ongefundeerde verhalen 
vertellen en roddelen. Op menig werkvloer wordt er geroddeld en heeft dit tot op een bepaalde hoogte ook 
een sociale functie. Maar wanneer er veel geroddeld wordt, heeft dit wel degelijk ook negatieve effecten. 
Veel medewerkers binnen Promen zijn zich tevens niet of nauwelijks bewust van de effecten van dergelijk 
gedrag. 

“Natuurlijk, er gebeurt weleens wat. Maar er is geen sprake van structurele misstanden. Het is soms net 
een schoolplein met pubers. Wij als leidinggevenden moeten soms meer opvoeden dan aansturen. Dat 
is inherent aan de mensen die bij ons werken. Emoties zijn vaak heftig en komen snel tot uiting.” 
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Door het vele herhalen van verhalen in de wandelgangen, worden deze verhalen groter en ernstiger. Zij zijn 
ook bij doorvragen vaak moeilijk terug te brengen naar de kern: de exacte tijd, betrokkenen of ernst. Door 
de sterke ‘wij-zijgevoelens’ en attributie, gaan de verhalen dan ook bijna altijd over de ander en wordt die 
ander negatief weggezet. Dit leidt tot voorbeelden dat er vele misstanden zijn, maar nooit op de eigen 
afdeling. Dit leidt ook tot beeldvorming dat er van alles mis is met de organisatie, dat het management niet 
deugt en dat de ander niet deugt. Deze beeldvorming is in sommige gevallen grotesk, gaat een eigen leven 
leiden en kan leiden tot escalatie.  
 
Verhalen over structurele misstanden lijken gebaseerd op incidentele  voorvallen 
In de interviews en gesprekken wordt door sommigen aangehaald dat er structureel sprake zou zijn van 
misstanden / excessen. Bij het doorvragen komen wij steeds op een paar dezelfde verhalen uit. Verhalen 
die wij hebben opgetekend, hebben betrekking op ernstig onderling pestgedrag, onvrijwillige overplaatsing, 
bedreigingen tussen medewerkers en diverse vormen van diefstal. Het wordt bij doorvragen bij 
medewerkers niet duidelijk wat de tijdslijn van deze verhalen is; zijn dit voorvallen van het afgelopen jaar of 
van jaren geleden? Medewerkers geven aan dit vaak zelf ook niet te weten en deze verhalen uit de 
wandelgangen te hebben vernomen. In totaal brachten wij de verhalen die wij te horen hebben gekregen 
terug tot zes. Navraag bij de coördinator ongewenst gedrag leerde dat vier van deze zes verhalen bekend 
waren. Dit betroffen vier meldingen uit de laatste twee jaar en deze vier waren met behulp van bemiddeling 
opgepakt. Twee meldingen lopen nog en twee zijn volgens de coördinator naar tevredenheid van de klager 
opgelost. Zoals eerder vermeld, is hier geen centrale registratie van opvolging en afhandeling van 
voorhanden. Twee verhalen duidde de coördinator als te algemeen en meer voorkomend om te kunnen 
linken aan een van de dossiers. 

7. Samenvatting en beantwoording onderzoeksvragen 

Het onderhavige onderzoek heeft zich gericht op de heersende werkcultuur en vermeende sociale  
onrust bij Promen. Het onderzoek heeft zich niet gericht op onderzoek naar ongewenst gedrag of 
integriteitschendingen in concrete, individuele gevallen. Het onderzoek was dus niet persoonsgericht van 
aard. Met andere woorden, wij kunnen geen uitspraken doen over de daadwerkelijke uitlatingen en 
handelingen van individuele medewerkers van Promen. Wel heeft het onderzoek geappelleerd aan de 
ervaringen en beleving van de medewerkers betreffende het gedrag in onderlinge verhoudingen en 
contacten op de werkvloer. In dit hoofdstuk wordt allereerst een samenvatting gegeven van de bevindingen 
en beschouwingen uit voorafgaande hoofdstukken, alvorens wij overgaan tot het beantwoorden van de 
onderzoeksvragen.  

7.1 De organisatie 

Promen is een organisatie die zich laat beschrijven als een regionale, sociale werkvoorziening voor  
mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. Het is een bijzonder bedrijf met de 
kenmerkende dynamiek van productiebedrijven. Herkenbaar is de beeldvorming over het management en 
de aanwezigheid van geklaag en geroddel. Er moet binnen Promen onderscheid gemaakt worden tussen 
medewerkers die behoren tot de doelgroep en medewerkers die – kort gezegd – het werk voor de 
doelgroep mogelijk maken. Het merendeel van de medewerkers zegt dat zij met plezier naar het werk gaan 
en dat zij zich betrokken voelen bij hun werk. Deze betrokkenheid en dit plezier lijken wel onder een 
oppervlakte van zorg en teleurstelling te liggen. Dit geldt in het bijzonder voor de medewerkers van de 
stafafdelingen volgens de enquête. Deze negatieve beeldvorming wordt volgens de medewerkers 
veroorzaakt door de reorganisaties, bezuinigingen en wisselende taakstellingen.  
 
Wij wijzen erop dat onderhavig onderzoek geen onganisatiekundig onderzoek betreft, maar willen in het 
licht van de te beantwoorden onderzoeksvragen wel een aantal beschouwingen geven. De bevindingen 
duiden op een organisatie die kampt met een koers en visie die voortdurend aan veranderingen onderhevig 
zijn en derhalve een structurele spanning genereren; een spanning die ontstaat door met elkaar 
concurrerende of conflicterende doelen na te streven (bijvoorbeeld productie om het hoofd financieel boven 
water te houden versus het ontwikkelen van mensen/re-integratiebedrijf), die al dan niet het gevolg zijn van 
personele wisselingen binnen de directie en het managementteam. Dergelijke spanningsvelden hebben 
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een negatieve impact op de koersvastigheid van een organisatie; er wordt in de organsatiekunde wel 
gesproken over oscillatie.  
 
Deze oscillatie leidt tot wisselende prioriteiten bij het management en bepaalde stafafdelingen. Tevens leidt 
het bij direct leidinggevenden tot enige onduidelijkheid waar zij op moeten sturen bij hun medewerkers en 
de groepen als geheel. Het effect hiervan is dat onduidelijk blijft wanneer doelen gerealiseerd zijn, wanneer 
vooruitgang is geboekt en wat als succesvol kan worden gevierd. Intern overheersen gevoelens dat het niet 
goed gaat met het bedrijf.  
 
Door medewerkers wordt er afstand c.q. onvoldoende samenhang ervaren tussen de verschillende 
organisatielagen. Er wordt, zeker bij medewerkers, afstand ervaren tussen het management en onderdelen 
van de staf en ook tussen management/staf en de werkafdelingen. Waar het primaire werkproces veelal 
hetzelfde blijft, heeft het management het druk met veranderingen. Sommige stafafdelingen staan dichterbij 
het werkproces van de afdelingen dan andere en ook dit verandert met de tijd, personen en doelstellingen. 
Dit maakt dat er niet een sfeer van gezamenlijkheid ontstaat en dat er tijd en energie gaat zitten in interne 
dynamiekdebatten. Met de komst van de nieuwe directeur in september 2014, is er afgaande op de 
interviews hierin wel een kentering te zien. Hij laat zich regelmatig zien op de werkvloer en gaat in gesprek 
met medewerkers. Dit wordt als zeer prettig ervaren.  

7.2 Het beleid ongewenst gedrag 

Wanneer wij de (toepasselijke) normen uit de Modelaanpak basisnormen integriteit en de Arbowet 
toepassen op Promen, geldt als eerste kernbeeld dat de infrastructuur wat beleid betreft op het gebied van 
codes en meldingsprocedures, op orde is, zoals een goed werkgever betaamt. Binnen de organisatie  
wordt aandacht besteed aan het onderwerp, is er beleid aangaande gewenst en ongewenst gedrag en 
hebben de medewerkers de mogelijkheid zich te wenden tot een vertrouwenspersoon, zowel intern als 
extern. Indien gewenst, kunnen medewerkers een klacht indienen bij de klachtencommissie.  
 
Ondanks ingrijpende reorganisaties, is het aantal meldingen in de afgelopen jaren relatief stabiel; er is  
geen sprake van grote afwijkingen. Het lijkt er dan ook op dat de media-aandacht van medio 2014 geen 
substantieel effect heeft gehad op de bereidwilligheid of neiging van medewerkers om naar de 
vertrouwenspersoon te stappen. 
 
Wat de implementatie van het beleid betreft, kan worden vastgesteld dat eenieder in staat wordt gesteld om 
gedragsregels, formeel dan wel informeel, te kennen. Uit de enquête volgt dat het overgrote deel van de 
respondenten heeft aangegeven dat hen binnen de afdeling duidelijk is verteld hoe zij zich moeten 
gedragen (82,3%), ofschoon een kwart (25%) van de respondenten aangeeft de (formele) gedragscode  
niet te kennen. Ook de toegang tot de vertrouwenspersoon of het indienen van een melding/klacht, lijkt 
voldoende gewaarborgd. Ruim 70% van de respondenten zegt te weten wie de vertrouwenspersoon is. 
Medewerkers uit de doelgroep kiezen in de praktijk veelal voor hun direct leidinggevende als eerste 
aanspreekpunt. Deze leidinggevende fungeert als eerstelijnsklachtbehandelaar bij kleinere meldingen of als 
doorverwijzer bij grotere aangelegenheden.  
 
Een aantal aspecten in het beleid kent in onze optiek kwetsbaarheden. Ten eerste is gebleken dat er geen 
sprake is van een centrale registratie van de opvolging (wijze van afhandeling) van meldingen. Dit is onder 
ander niet mogelijk omdat de response op de evaluatieformulieren nihil blijkt. Dit vormt naar onze mening 
een kwetsbaarheid, omdat de kwaliteit (onder andere tevredenheid) van afhandeling niet toetsbaar is. Ten 
tweede is het uitgangspunt als gezegd bemiddeling. Dit veronderstelt dat degene bij wie de melding 
binnenkomt, bijvoorbeeld een leidinggevende, het onderscheid moet kunnen maken tussen zaken  
die geschikt zijn om zelf op te lossen, via bemiddeling (melding) op te lossen en zaken die een 
klachtencommissie ongewenst gedrag dient te onderzoeken. Het is in onze optiek voorstelbaar dat 
bepaalde kwesties dermate complex of gevoelig liggen, dat bemiddeling niet het juiste middel is. Om een 
dergelijk onderscheid te maken, moet in dit geval de leidinggevende over de juiste kennis en ervaring 
beschikken om een melder van adequaat advies te voorzien.  
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Daarnaast zijn er verhalen dat medewerkers niet altijd tevreden zijn met de afhandeling van hun melding. 
Ofschoon wij de indruk hebben dat de afhandeling serieus wordt genomen, kan de impact die het incident 
heeft op de benadeelde, niet altijd worden weggenomen. Voor een deel achten wij dit inherent aan de 
afhandeling van meldingen in zijn algemeenheid en aan de doelgroep. Meldingen betreffen altijd een 
melder en vermeende beklaagde; een goede afhandeling van meldingen kan niet altijd betekenen  
dat iedereen de oplossing krijgt die hij of zij wenst. Wij hechten eraan te vermelden dat wij geen 
persoonsgericht onderzoek hebben verricht en derhalve de afhandeling van meldingen niet gedetailleerd op 
hun merites hebben willen beoordelen. Ook een meer procesmatige beoordeling is lastig vanwege het 
ontbreken van een centrale registratie van de afhandeling van meldingen. Wij achten het echter wel 
voorstelbaar dat de bovengenoemde kwetsbaarheden in het beleid mogelijk van invloed zijn op de 
ontevredenheid van een aantal medewerkers over de afhandeling van hun melding. 

7.3 De medewerkers en hun gedrag 

Het algemene beeld van de werksfeer binnen Promen is vrij positief. Zo verklaart ruim driekwart van de 
respondenten van de enquête dat er sprake is van een goede werksfeer op de afdeling en voelt ook ruim 
driekwart zich geaccepteerd door collega’s. De uitkomsten van de enquête geven aan dat de staf op een 
aantal vragen wat betreft werksfeer gemiddeld lager scoort dan andere clusters. Promen kent een grote 
groep gemotiveerde medewerkers. Daarnaast is er ook een groep die zich niet (meer) zo betrokken voelt, 
bijvoorbeeld doordat zij hun werk te licht, te saai of te eentonig vinden of dat zij zich murw geslagen voelen 
door de reorganisaties en het sluiten van de afdelingen.  
 
De afdelingen maken een gestructureerde en overzichtelijke indruk en binnen de meeste productie-
afdelingen lopen de voormannen en -vrouwen continu zichtbaar rond. Er heerst tevredenheid over de 
afdelingsmanagers; zij zijn in het algemeen te vertrouwen en geven het goede voorbeeld. Er gaan wel een 
aantal verhalen rond over ‘foute’ afdelingsmanagers; zij zouden meedoen aan pesten of dit oogluikend 
toestaan, of sommige medewerkers voortrekken of achterstellen. Opvallend is dat dit altijd managers van 
andere afdelingen betreft; bij de eigen afdeling is bij navraag alles prima voor elkaar. De relatie tussen 
medewekers en voormannen en -vrouwen ligt wat ingewikkelder; zij hebben niet het vanzelfsprekende 
gezag van de afdelingsmanagers.  
 
In onze beschouwing hebben wij gesproken over sterke wij-zijvorming. Binnen Promen zijn medewerkers 
onderdeel van verschillende groepen: gebaseerd op locatie, afdeling, afkomst, taal en/of Wsw-indicatie. 
Een groep kan gedefinieerd worden als een verzameling medewerkers die een besef hebben van een 
gemeenschappelijke identiteit, een ‘wij-gevoel’. De groepsvorming kent een ambigu karakter en overloopt 
elkaar via verschillende lijnen. Hier wordt ook strategisch gebruik van gemaakt. Het helpt om je in de ene 
groep tegen iets af te zetten, maar dat niet te laten gelden in andere groepen.  
 
Er wordt in de gesprekken voortdurend onderscheid gemaakt tussen de eigen groep en de ander, de  
‘zij-groep’. Dit gaat gepaard met attributie. Dit is het fenomeen dat de ‘wij-groep’ beter wordt ingeschat dan 
de ‘zij-groep’. Dit is een fenomeen dat bij alle groepsvorming in de samenleving voorkomt (denk aan 
sportteams, scholen, concurrerende bedrijven, politieke partijen etcetera). Attributie wil zeggen dat als 
iemand of wij uit de wij-groep iets goed doen, dat dit komt door de kwaliteit van de leden van de groep. 
Gaat er iets fout, dan ligt dat aan de omstandigheden. Wanneer er naar de ander gekeken wordt, de  
‘zij-groep’, dan is dit tegenovergesteld. Goede prestaties liggen aan de omstandigheden en slechte 
prestaties liggen aan de personen zelf.  
 
Naast een sterke wij-zijvorming, is er ook sprake van een uitgebreide set van formele en informele regels. 
Waar medewerkers in elkaars nabijheid verkeren en elkaar opmerken, kunnen zij niet anders dan op elkaar 
reageren, dus interageren. Dit sociale verkeer, deze interacties, verlopen voor een deel voorspelbaar. 
Binnen Promen zijn er bijvoorbeeld de nodige formele gedragsregels en normen. Met deze regels worden 
grenzen aangegeven waarbinnen gedrag en interacties mogen variëren. Deze formele gedragsregels zijn 
binnen Promen op zich vrij helder. Zij staan in een boekje en er hangen overal posters en borden met 
zichtbare regels en afspraken.  
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Interacties bevatten echter ook elementen onvoorspelbaarheid. Dit komt omdat groepsvorming niet alleen 
langs afdelingslijnen plaatsvindt, maar ook via lijnen van bijvoorbeeld locaties, afkomst, taal en Wsw-
indicatie. Deze verschillende groepsvormen hebben ook ieder een eigen set van (informele) regels en 
codes. Deze staan nergens, maar zijn wel waarneembaar, bijvoorbeeld in de kantine, en voelbaar. 
Medewerkers zijn wel degelijk op de hoogte van deze onzichtbare regels en houden zich (onbewust) aan 
dergelijke afspraken. 
 
In de aansturing van leidinggevenden en het handhaven van deze combinatie van formele en informele 
regels, is dan ook ambiguïteit te zien. Zij worden voor verschillende medewerkers anders gebruikt en 
toegepast. Leidinggevenden hanteren in hun aansturing niet alleen de diffuse set van regels, maar, zo blijkt 
uit de participerende observaties, vertrouwen ook op hun ervaring, de geschiedenis en eventueel met de 
indicatie van de medewerker. Daarnaast is er natuurlijk ook sprake van verschillende leiderschapsstijlen en 
is de een meer of minder strikt dan de ander. De ene leidinggevende geeft uitleg bij zijn of haar keuzes, de 
andere niet. Navraag naar redenen en drijfveren leert dat leidinggevenden argumenten kunnen aandragen 
die hun keuzes rechtvaardigen. Neem het voorbeeld van het stelen van een chocolaatje door iemand met 
de diagnose kleptomanie; deze medewerker kan onder bepaalde omstandigheden vanwege de indicatie 
geen reprimande krijgen, maar de leidinggevende heeft soms niet de tijd of voelt soms niet de noodzaak 
om ook richting de andere betrokkenen hierover helderheid te verschaffen. In de nuance is deze uitleg vaak 
heel gerechtvaardigd en helder, maar in de vlugge beeldvorming van de medewerkers dikwijls niet. Voor  
de vlugge observator blijft het beeld hangen dat de ene medewerker dingen wel mag en een andere 
medewerker niet.  
 
De kernbeeldenvormen een interdependent geheel; ze hangen onderling samen en zijn ook afhankelijk van 
elkaar. Het geheel van de sterke wij-zijvorming, de diffuse set van formele en informele regels en ambigue 
aansturing en handhaving op basis van deze regels, maar ook op basis van ervaring en indicaties, laat zich 
omschrijven als een complex, interactief proces. Door deze onderlinge gedragingen en interacties wordt 
cultuur gevormd, overgedragen en veranderd. Omgekeerd worden de gedragingen en interacties van de 
medewerkers ook bepaald door deze cultuur, dus door wat ze al geleerd en geïnternaliseerd hebben.  

7.4 Sociale onrust?  

Sociale onrust definiëren wij als onrust in de onderlinge betrekkingen in de organisatie. Zowel in de 
enquêtes als tijdens de interviews en meeloopdagen hebben wij specifiek gevraagd en gekeken naar 
concrete uitingsvormen van sociale onrust, zoals het voorkomen van (en de effecten van) pesten en/of 
intimidatie op de eigen afdeling.  
  
Roddelen is binnen Promen tot cultuur geworden. Dit blijkt zowel uit de enquête, waar het fenomeen veruit 
het hoogste scoort, als uit onze gesprekken als uit onze waarnemingen. Onder roddelen verstaan wij het 
praten over een ander, vooral op een vervelende of negatieve manier, waarbij de ander niet zelf aanwezig 
is. Medewerkers binnen Promen praten veel met elkaar en ook veel over elkaar. Medewerkers (van de 
doelgroep) zijn zich niet bewust dat zij dit gedrag vertonen en de opmerkingen zijn veelal ook helemaal niet 
slecht bedoeld. Een opmerking als ‘dat kan zij niet’ is veelal bedoeld om iemand te helpen, maar kan tevens 
een negatief beeld over iemand oproepen. Tevens valt op dat de verhalen of ervaringen met iemand heel 
vaak worden herhaald; wanneer een collega ter sprake komt of in zicht komt, is dit aanleiding om vaak weer 
hetzelfde verhaal te vertellen.  
 
Leidinggevenden scoren in de enquête hoog als het gaat om optreden bij medewerkers die zich niet aan de 
regels van Promen houden of die ongewenst gedrag vertonen. Maar wanneer wij tijdens gesprekken of het 
meelopen vroegen of zij ook optreden wanneer mensen onterecht klagen, ongefundeerde verhalen 
vertellen (over een ‘ander’) of roddelen, werd hier negatief op geantwoord. Door het vele herhalen van 
verhalen in de wandelgangen worden deze verhalen groter en ernstiger. Zij zijn ook bij doorvragen vaak 
moeilijk terug te brengen naar de kern: de exacte tijd, betrokkenen of ernst.  

 
Gemiddeld een kwart van de respondenten geeft aan dat het op zijn of haar afdeling voorkomt dat iemand 
bedreigd of geïntimideerd wordt; men voelt zich echter vaker bedreigd door een collega dan door een 
leidinggevende. Gevoel van intimidatie kan al snel ontstaan, zo is ook onze eigen ervaring binnen Promen. 
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Wij hebben meermalen kunnen waarnemen dat medewerkers elkaar stevig onderling corrigeren of zelfs 
dreigen of dat leidinggevenden kort en bondig optreden. Bij navraag en in de gevallen waar wij bij aanwezig 
waren, werd de medewerker ook meegenomen of gevraagd een kop koffie te gaan drinken (‘even 
afkoelen’). Zaken werden wel nabesproken met de betrokkenen, maar van terugkoppeling richting de 
overige collega’s is niet altijd sprake. Dit maakt dat voorvallen soms langer ‘blijven hangen’, terwijl ze al wel 
geadresseerd zijn met de betrokkenen.  
 
Bijna driekwart van de respondenten geeft aan dat seksuele intimidatie nooit voorkomt op de afdeling, 
bijvoorbeeld dat iemand seksuele opmerkingen maakt of iemand aanraakt terwijl hij of zij dat niet leuk vindt. 
Concreet geven 33 respondenten aan dat dit vaak dan wel heel erg vaak voorkomt op de afdeling, 
bijvoorbeeld dat iemand seksuele opmerkingen maakt of iemand aanraakt terwijl hij of zij dat niet leuk vindt.  
 
In de interviews en gesprekken wordt door sommigen aangehaald dat er structureel sprake zou zijn van 
misstanden/excessen. Bij het doorvragen komen wij steeds op een paar dezelfde verhalen uit. Verhalen die 
wij hebben opgetekend hebben betrekking op ernstig onderling pestgedrag, onvrijwillige overplaatsing, 
bedreigingen tussen medewerkers en diverse vormen van diefstal. Het wordt bij doorvragen bij 
medewerkers niet duidelijk wat de tijdslijn van deze verhalen is; zijn dit incidenten van het afgelopen jaar of 
van jaren geleden? Medewerkers geven aan dit vaak zelf ook niet te weten en deze verhalen uit de 
wandelgangen te hebben vernomen. In totaal brachten wij de verhalen die wij te horen hebben gekregen 
terug tot zes voorvallen. Navraag bij de coördinator ongewenst gedrag leerde dat vier van deze zes 
voorvallen bekend waren. Dit betroffen alle vier meldingen uit de laatste twee jaar en alle vier waren met 
behulp van bemiddeling opgepakt. Twee meldingen lopen nog en twee zijn volgens de coördinator naar 
tevredenheid van de klager opgelost. Zoals eerder vermeld, is hier geen documentatie van voorhanden. 
Twee verhalen duidde de coördinator als te algemeen en meer voorkomend om te kunnen linken aan een 
van de dossiers. 
 
Meer dan een derde van de respondenten geeft aan dat hij of zij zijn collega’s niet volledig kan vertrouwen. 
Geregeld wordt er gesproken over gevoelens van onzekerheid over baanbehoud en gevoelens van  
angst. Medewerkers van de doelgroep zijn bijvoorbeeld bang dat als zij zich negatief uitlaten, dat zij dan 
‘gestraft’ worden. Bij het navragen zijn oorzaak en gevolg niet altijd helder. Sommige medewerkers worden 
overgeplaatst en wijten dit, wanneer zij erover praten, aan het feit dat zij kritiek hebben. Of dit daadwerkelijk 
zo is, is niet bekend en blijft onduidelijk. Wij hebben tevens waargenomen dat medewerkers veel zorg 
hebben voor elkaar. Dit blijkt ook uit de enquête waar vragen over je gewaardeerd voelen door collega’s en 
jouw leidinggevende en betrokkenheid bij het werk hoog scoren.  
 
Wij hebben sociale onrust gedefinieerd als onrust in de onderlinge betrekkingen op de werkvloer. Het woord 
onrust kent vele betekenissen en gradaties: beweging, verwarring en beroering. Het onderzoek toont aan 
dat er sprake is van een beleving van sociale onrust in de onderlinge betrekkingen op de werkvloer. Deze 
beleving van sociale onrust verwijst naar de waarnemingen van medewerkers in zijn algemeenheid en 
daarmee niet altijd of per se naar de eigen ervaring. In de enquête scoren roddelen, pesten en agressie 
relatief hoog. Ook wordt er, zij het in mindere mate, melding gemaakt van beleving van intimidatie, seksuele 
intimidatie en machtsmisbruik.  

7.5 Beantwoording onderzoeksvragen 

1. Is er binnen Promen sprake van knelpunten in de werkcultuur? Hierbij gaat het om aspecten als 
goed werkgeverschap en behoorlijke omgangsvormen. 

Wij omschrijven werkcultuur als het geheel van doeleinden, verwachtingen, waarden en normen die  
voor het functioneren van een organisatie van belang zijn. In de samenvatting van bevindingen en 
beschouwingen hebben wij een aantal kernbeelden omschreven van de huidige dynamiek binnen Promen. 
De kernbeelden kennen allemaal hun eigen oorzaak en gevolg, maar werken ook als communicerende 
vaten. Een aantal beschreven elementen is een gegeven, een realiteit die onvermijdelijk is; zo hoort bij het 
karakter van Promen als productiebedrijf het gegeven dat er te allen tijde sprake zal zijn van een bepaalde 
afstand tussen het management en de werkvloer en dat er een bepaalde mate van geklaag, geroddel en 
onrust bestaat. Tevens zijn complexe, interactieve processen inherent aan de grootte van de organisatie en 
aan de doelgroep; er zijn velerlei groepsverbanden te zien met een sterke wij-zijvorming, er is sprake van 
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een diffuse set van formele en informele regels. De aansturing en handhaving op basis van deze regels 
door leidinggevenden, vormt dan ook geen sinecure. Ook deze complexe, interactieve processen dragen bij 
aan de beleving van sociale onrust.  
 
Binnen deze gegeven, bijna niet te beïnvloeden realiteit, zijn wij van mening dat er sprake is van twee 
knelpunten in de werkcultuur die wel tot bepaalde hoogte veranderbaar zijn. Het eerste knelpunt heeft 
betrekking op de doeleinden en verwachtingen die voor het functioneren van een organisatie van belang 
zijn. Zoals omschreven, is er sprake van een wisselende koers en visie binnen Promen en derhalve een 
structurele spanning die ontstaat door met elkaar concurrerende of conflicterende doelen na te streven. Dit 
leidt niet alleen tot wisselende prioriteiten bij het management en bepaalde stafafdelingen, maar ook tot 
onduidelijkheid bij leidinggevenden in de aansturing. Het effect hiervan is onder andere dat voor een deel 
onduidelijk blijft wanneer doelen gerealiseerd zijn, wanneer vooruitgang is geboekt en wat als succesvol 
kan worden gevierd. Intern overheersen gevoelens dat het niet goed gaat met het bedrijf (bijvoorbeeld door 
het sluiten van de geliefde ambachtelijke afdelingen) en dit heeft een negatief effect op de beelvorming van 
het bedrijf, de beleving van werk en motivatie.  
 
Een tweede knelpunt in de werkcultuur betreft de waarden en normen die voor het functioneren van een 
organisatie van belang zijn. Er kan gesteld worden dat er binnen Promen sprake is van een roddelcultuur. 
Er wordt veel gepraat, en dan vooral over elkaar. Het optreden van leidinggevenden tegen gedragingen als 
onterecht klagen, ongefundeerde verhalen vertellen en roddelen lijkt onderbelicht te zijn. Soms doen zij hier 
zelf aan mee. Op menig werkvloer wordt er geroddeld en heeft dit tot op een bepaalde hoogte ook een 
sociale functie. Maar wanneer er veel geroddeld wordt, heeft dit wel degelijk ook negatieve effecten. Veel 
medewerkers binnen Promen zijn zich tevens niet of nauwelijks bewust van de effecten van dergelijk 
gedrag. 
 
Er zijn in ieder bedrijf, en ook binnen Promen, verhalen over voorvallen en incidenten. Maar door het vele 
roddelen en het vele herhalen van verhalen in de wandelgangen, worden deze verhalen groter en ernstiger. 
Zij zijn ook bij doorvragen vaak moeilijk terug te brengen naar de kern: de exacte tijd, betrokkenen of ernst. 
Door de sterke ‘wij-zijgevoelens’ en attributie gaan de verhalen dan ook bijna altijd over de ander en wordt 
die ander negatief weggezet. Dit leidt tot voorbeelden dat er vele misstanden zijn, maar nooit op de eigen 
afdeling. Dit leidt ook tot beeldvorming dat er van alles mis is met de organisatie, dat het management niet 
deugt en dat de ander niet deugt. Deze beeldvorming is in sommige gevallen grotesk, gaat een eigen leven 
leiden en kan leiden tot escalatie.  
 
2. Indien er sprake is van knelpunten in de werkcultuur, leiden deze dan tot beleving van 

ongewenst gedrag, onbehoorlijke omgangsvormen, angstcultuur en machtsmisbruik? 
Zoals hiervoor gesteld, zijn wij van mening dat het een gegeven is dat er binnen bedrijven als Promen een 
bepaalde mate van onrust bestaat in de zin van beweging, verwarring, beroering en opwinding. Dit  
is inherent aan het karakter van het bedrijf en aan de doelgroep die er werkzaam is. Het onderhavige 
onderzoek stelt dan ook vast dat er binnen Promen sprake is van een beleving van sociale onrust in de 
onderlinge betrekkingen op de werkvloer. In de enquête scoren roddelen, pesten en agressie relatief hoog. 
Ook wordt er, zij het in mindere mate, melding gemaakt van beleving van intimidatie, seksuele intimidatie en 
machtsmisbruik. Deze beleving van sociale onrust verwijst naar de waarnemingen van medewerkers in zijn 
algemeenheid en daarmee niet per definitie naar de eigen ervaring. Er doen vele verhalen de ronde en er 
wordt soms gesproken over gevoelens van onzekerheid en van angst, bijvoorbeeld over baanbehoud.  
 
Wij zijn van mening dat deze beleving van sociale onrust in de onderlinge betrekkingen enerzijds voor een 
bepaald deel een onvermijdelijke realiteit is gegeven het karakter van het bedrijf, doch anderzijds mede 
wordt veroorzaakt, versneld en uitvergroot door de twee knelpunten in de werkcultuur; de wisselende visie 
en structurele spanningsvelden in het bepalen van de richting alsook de roddelcultuur die leidt tot groteske 
beeldvorming. 
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3. Wat is de aard van de meldingen over sociale onrust die zijn gedaan en op welke wijze zijn deze 
afgehandeld? 

Gezien het gegeven dat het onvermijdelijk is dat er een bepaalde mate van onrust bestaat binnen 
organisaties als Promen, versterkt door de twee hierboven beschreven knelpunten in de werkcultuur, is het 
van groot belang dat het beleid inzake integriteit en omgangsvormen en het meldingssysteem van Promen 
op orde is.  
 
Wij stellen vast dat het beleid van Promen op het gebied van integriteit en omgangsvormen formeel op orde 
is en dat eenieder in staat wordt gesteld om gedragsregels, formeel dan wel informeel, te kennen. Er is een 
uitgebreid netwerk van vertrouwenspersonen, zowel intern als extern. De vertrouwenspersonen zijn allen 
goed opgeleid. Tevens is er een coördinator ongewenst gedrag die een spilfunctie heeft in het registreren 
en afhandelen van meldingen. Uit het onderzoek komt naar voren dat de vertrouwenspersonen goed 
benaderbaar zijn en dat in de praktijk ook veel meldingen worden afgehandeld door de leidinggevende. Het 
beeld is dat medewerkers hierin hun weg kunnen vinden. 
 
Afgaand op de cijfers inzake het aantal meldingen ongewenst gedrag in de afgelopen jaren, valt op te 
maken dat de meeste meldingen in de categorie ‘intimidatie, pesten, agressie en geweld’ vallen, gevolgd 
door de categorieën ‘seksuele intimidatie’ en ‘discriminatie’. Deze rangorde in categorieën is de afgelopen 
jaren stabiel gebleken. Ondanks ingrijpende reorganisaties en de media-aandacht van medio 2014, is het 
aantal meldingen in de afgelopen jaren relatief stabiel; er is geen sprake van grote afwijkingen.  
 
Afhandeling van meldingen geschiedt voornamelijk door middel van bemiddeling. Er worden in dat geval 
gesprekken gevoerd met de klager en beklaagde, onder begeleiding van een leidinggevende en eventueel 
met ondersteuning van een vertrouwenspersoon. In complexere zaken begeleidt de coördinator ongewenst 
gedrag de gesprekken. Het streven in dergelijke trajecten is dat de tevredenheid van de melder is bereikt. 
In geval van verdere escalatie kan de melding formeel op schrift worden gesteld en wordt deze voor 
onderzoek aan een onafhankelijke klachtencommissie voorgelegd. Dit heeft in 2009 voor het laatst 
plaatsgevonden.  
 
Opgemerkt dient te worden dat het beleid en de uitvoering hiervan in onze optiek kwetsbaarheden kent. 
Ten eerste is er geen sprake van centrale registratie van de opvolging (wijze van afhandeling) van 
meldingen. Derhalve is de kwaliteit (onder andere tevredenheid) van afhandeling niet toetsbaar is in 
algemene termen.  
 
Het uitgangspunt is als gezegd bemiddeling. Dit veronderstelt dat degene bij wie de melding binnenkomt, 
bijvoorbeeld de leidinggevende, het onderscheid moet kunnen maken tussen zaken die geschikt zijn  
om middels bemiddeling op te lossen en zaken die een klachtencommissie ongewenst gedrag dient te 
onderzoeken. Het is in onze optiek voorstelbaar dat bepaalde kwesties dermate complex of gevoelig liggen, 
dat bemiddeling niet het juiste middel is. Om een dergelijk onderscheid te kunnen maken, moet in dit geval 
de leidinggevende over de juiste kennis en ervaring beschikken om een melder van adequaat advies te 
voorzien. 
 
Zoals hiervoor reeds opgemerkt, bestaat een beeld dat medewerkers niet altijd tevreden zijn met de 
afhandeling van hun klacht. Ofschoon de indruk bestaat dat klachtenafhandeling serieus wordt genomen, 
kan de impact die het incident heeft op de benadeelde, niet altijd worden weggenomen. Voor een deel 
achten wij dit inherent aan klachtenafhandeling en aan de doelgroep. Wij hechten eraan te vermelden dat 
wij geen persoonsgericht onderzoek hebben verricht en derhalve klachtenafhandeling niet op hun merites 
hebben beoordeeld. Wij achten het echter wel voorstelbaar dat de bovengenoemde kwetsbaarheden in het 
beleid mogelijk van invloed zijn op de (on)tevredenheid van een aantal medewerkers over de afhandeling 
van hun melding. 
 
4. Wat is de ernst en omvang van de aangetroffen feiten uit de eerdere deelvragen? 
De elementen die van invloed zijn op de beleving van sociale onrust binnen en organisatie als Promen,  
zijn voor een deel een onvermijdelijke realiteit. Zo hebben wij beschreven dat er doorgaans binnen 
productiebedrijven afstand wordt ervaren tussen het management en de werkvloer. Tevens draagt de 
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omvang van Promen en het aantal medewerkers bij aan complex interactieve processen (groepsvorming en 
sterke wij-zijgevoelens, diffuse set regels en ambigue aansturing en handhaving hiervan).  
 
Reorganisaties en bezuinigingen zijn ook voor een deel een gegeven, echter, de impact en implementatie 
daarvan achten wij wel beïnvloedbaar. Daarom hebben wij de wisselende koers en visie binnen Promen en 
een structurele spanning die ontstaat door met elkaar concurrerende of conflicterende doelen, benoemd als 
knelpunt dat negatieve effecten heeft op de werkcultuur.  
 
Een tweede knelpunt in de werkcultuur, betreft de roddelcultuur. Het gegeven dat roddelen relatief zo hoog 
scoort, dat medewerkers zelf ook spreken van een roddelcultuur, dat leidinggevenden hier onvoldoende  
op handhaven en soms zelf ook meedoen, kwalificeren wij als ernstig. Temeer omdat roddelen, 
ongefundeerde verhalen vertellen en zonder geldige reden klagen kunnen leiden tot een negatieve sfeer en 
tot groteske beeldvorming dat er van alles met iedereen mis is, terwijl dit feitelijk niet het geval hoeft te zijn.  
 
Het aantal meldingen (gemiddeld ongeveer 50 per jaar op 1.600 medewerkers) en de relatieve aantallen 
zouden kunnen worden vergeleken met cijfers van andere soortgelijke organisaties. Een dergelijke 
benchmark maakte geen onderdeel uit van onderhavig onderzoek. Wat betreft de verhalen over structurele 
misstanden die met ons gedeeld zijn, hebben wij, binnen de methodes van onderhavig onderzoek, 
vastgesteld dat dit om een zestal verschillende incidenten zou moeten gaan. Vier van deze voorvallen zijn 
concreet bekend bij de coördinator ongewenst gedrag, zouden de afgelopen twee jaar betreffen en in 
behandeling zijn (geweest). Wij benadrukken nogmaals dat wij geen persoonsgericht onderzoek hebben 
verricht naar de aard en ernst van deze individuele meldingen. Wij achten het voorstelbaar dat een dergelijk 
aantal verhalen binnen de wandelgangen van een organisatie als Promen aandacht krijgen. Wel 
benadrukken wij dat dergelijke meldingen te allen tijde adequaat moeten worden opgepakt en dat 
zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid centraal dienen te staan bij de opvolging ervan. Dergelijke verhalen 
horen idealiter niet thuis in de wandelgangen. Dit betreft een verantwoordelijkheid van alle medewerkers, in 
het bijzonder van de leidinggevenden.  
 
Wij hebben vastgesteld dat het beleid binnen Promen formeel op orde is en dat de vertrouwenspersonen en 
coördinator ongewenst gedrag goed gepositioneerd zijn. Hierdoor ontstaat de indruk dat afhandeling van  
de meldingen serieus wordt opgepakt. Wel stellen wij vast dat er geen sprake van centrale registratie van 
de opvolging (wijze van afhandeling) van meldingen. Dit is in strijd met de opgestelde beleidskaders 
(klachtenregeling) en maakt dat de kwaliteit van afhandeling niet toetsbaar is in algemene termen.  
 
Tevens wijzen wij op de kwetsbaarheden die een focus op bemiddeling met zich meebrengt. Dit vergt veel 
kennis en ervaring van degenen bij wie de meldingen binnenkomen alsook bij degenen die middels 
bemiddeling zaken dienen op te lossen. De combinatie van bemiddeling zonder centrale registratie van de 
opvolging (wijze van afhandeling) van meldingen kan ook bijdragen aan het gegeven dat gevoelens van 
ontevredenheid over de afhandeling van een klacht (kunnen blijven) bestaan.  
 
Een alternatieve definitie van onrust verwijst ook naar een gevoel dat je iets moet doen, dat je niet rustig 
kunt blijven. Beleving van sociale onrust in de onderlinge betrekkingen op de werkvloer binnen organisaties 
als Promen valt niet geheel te voorkomen, maar vergt juist daarom wel de dagelijkse aandacht op alle 
niveaus. Zeker leidinggevenden dienen op dit gebied proactief iets te doen. Door het ambigue karakter van 
beleving van sociale onrust, is een heldere en eenduidige aanpak gewenst. Deze aanpak vergt continue 
alertheid in de aansturing en handhaving alsook signalering van incidenten en een adequate opvolging 
hiervan. Wij hebben daarom in het volgende hoofdstuk ook een aantal aanbevelingen geformuleerd.  

8. Aanbevelingen 

De beantwoording van de onderzoeksvragen leidt tot een aantal aanbevelingen, waarbij dit niet een 
limitatieve opsomming betreft.  
 
Een eerste aanbeveling is het als organisatie continu alert blijven op vroegtijdige signalering van kleine en 
grote voorvallen. Het karakter van een bedrijf als Promen maakt dat een bepaalde mate van (beleving van) 
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onrust in onderlinge betrekkingen op de werkvloer onvermijdelijk en niet te voorkomen is. Daarmee wordt 
de kernvraag vooral hoe deze (beleving van) onrust structureel in goede banen kan worden geleid en hoe 
incidenten in vroegtijdig stadium gesignaleerd kunnen worden en adequaat kunnen worden opgevolgd.  
Een tweede aanbeveling sluit aan op het eerste knelpunt in de werkcultuur. Hoe meer duidelijkheid en 
koersvastheid in de visie van Promen, hoe meer de structurele spanning van het nastreven van 
concurrerende en conflicterende doelen wegvalt. Dit zorgt voor meer helderheid in de aansturing en een 
focus op het behalen van successen. Hiermee kan interne, negatieve beeldvorming over dat het zo slecht 
gaat met het bedrijf wellicht worden bijgesteld. Dit is geen sinecure, maar betreft wel een veranderbare 
realiteit waarin kleine verbeteringen wel degelijk effect kunnen hebben.  

 
Een derde aanbeveling betreft het tegengaan van het roddelen en ongefundeerd klagen en verhalen 
vertellen (in aansluiting op het tweede knelpunt in de werkcultuur). Hier ligt een verantwoordelijkheid bij de 
leidinggevenden, maar eigenlijk bij alle medewerkers van Promen. De leidinggevenden scoren reeds  
hoog op het aanspreken van medewerkers; het optreden tegen gedragingen als onterecht klagen, 
ongefundeerde verhalen vertellen en roddelen, lijkt echter onderbelicht te zijn geweest. Daarnaast kan 
breed worden gewerkt aan de bewustwording van de negatieve effecten van roddelen, zoals effecten van 
groteske beeldvorming. Wanneer de roddelcultuur enigszins doorbroken kan worden, zal dit effect hebben 
op de rust op de werkvloer. Dit zal bijdragen aan meer gezamenlijkheid in en trots op het bedrijf.   
 
Als vierde willen wij aanbevelen om leidinggevenden te ondersteunen bij hun taak door onderlinge 
intervisie. Middels intervisie kunnen leidinggevenden ervaringen uitwisselen en elkaar tips en tricks geven 
over wat wel en niet werkt. Dit leidt tot een meer eenduidige aansturing over de afdelingen heen, waarmee 
de eerder aangehaalde ambigue aansturing van de complexe interactieve processen ook kan worden 
verbeterd. Door onderling casuïstiek te delen en te behandelen, ontstaat er een meer gezamenlijk beeld en 
gezamenlijke taal over de aard en ernst van meldingen die moeten worden doorgeleid naar de coördinator 
en meldingen die zelfstandig kunnen worden afgedaan. Deze intervisie adviseren wij zowel voor 
afdelingsmanagers als voor voormannen en -vrouwen.  

 
Als vijfde benadrukken wij dat de huidige praktijk van continue scholing van vertrouwenspersonen 
voortgezet dient te worden. Zij zijn binnen Promen al goed geschoold, maar bekleden tevens een zeer 
lastige functie, omdat zij gebonden zijn aan vertrouwelijkheid, die onder bepaalde condities (ernstig 
ongewenst gedrag) niet te handhaven is. Zij ervaren bij uitstek morele dilemma’s en moeten dus in staat 
worden gesteld om hierin steeds de juiste keuzes te maken. Tevens dienen ook zij een goed onderscheid 
te kunnen maken tussen meldingen die kunnen worden opgelost met bemiddeling en meldingen die formeel 
op schrift moeten worden gesteld en aan de klachtencommissie worden voorgelegd.  
 
Een zesde aanbeveling betreft zichtbaarheid op de werkvloer door alle lagen van de organisatie. Een deel 
van de ervaren afstand tussen het management en de werkvloer komt voort uit het feit dat het management 
letterlijk op afstand staat en dus minder benaderbaar is of lijkt. Daarom adviseren wij hen geregeld rond  
te lopen en met medewerkers te spreken. Tevens betreft dit zichtbaarheid van afdelingsmanagers en 
voormannen en -vrouwen bij hun werkafdelingen. Ook de vertrouwenspersonen adviseren wij zo nu en dan 
een ronde te maken langs de verschillende afdelingen, zodat zij gemakkelijk herkenbaar en aan te spreken 
zijn.  
 
Een zevende aanbeveling betreft de centrale registratie van de wijze van opvolging en afhandeling van 
meldingen. Volgens de beleidskaders houdt de coördinator ongewenst gedrag een registratie bij van de 
meldingen van ongewenst gedrag, alsmede de aard, omvang en afhandeling daarvan. Deze hebben wij in 
onvoldoende mate aangetroffen. Wij adviseren om dit (het deel dat nu ontbreekt) met prioriteit op te 
pakken.  
 
Als achtste raden wij aan om de geragscode uit te breiden met definities van de begrippen intimidatie, 
agressie en geweld. Tot nu is de begrippenlijst beperkt tot definities van ‘seksuele handelingen’, ‘seksueel 
misbruik’, ‘aanranding’ en ‘verkrachting’.  
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9. Bijlagen 

Bijlage 1 - Uitrol enquête 

Bijlage 2 - Begeleidingscommissie 

Bijlage 3 - Lijst van interviews op basis van functienaam 

Bijlage 4 - Organogram 

Bijlage 5 - Resultaten enquêtes (apart document) 
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9.1 Bijlage 1 - Uitrol enquête 

De inhoud van de enquête van Promen, is gebaseerd op de bestaande Integriteitmeter van BING. Het 
aantal vragen en onderwerpen is teruggebracht naar respectievelijk veertig en vier. De vier 
hoofdonderwerpen van de enquête betroffen: 
1. De werksfeer op de afdeling; 
2. De rol van de leidinggevenden; 
3. Ongewenst gedrag op de afdeling; 
4. Regels van Promen. 
 
Er is veel zorg geweest voor de formulering van de vragen van de enquête. Getracht is de enquête zodanig 
te formuleren dat zoveel mogelijk medewerkers de vragen kunnen begrijpen. Bij het invullen bleek voor 
enkelen dat zij sommige vragen niet begrepen. Dit betrof vragen als: voelt u zich betrokken bij uw werk of is 
er sprake van machtsmisbruik. Betrokken en machtsmisbruik bleken dan (te) moeilijke woorden. 
 
Er waren twee invulmogelijkheden: via internet of op papier. Het idee was om zoveel mogelijk mensen via 
internet de enquête te laten invullen. In de praktijk bleek dit voor de staf geen probleem, maar voor de 
doelgroep wel. Uiteindelijk heeft 25% via internet ingevuld en 75% via papier. Medewerkers van BING zijn 
bij iedere afdeling langsgegaan. Medewerkers die die dag niet aanwezig waren, hebben de enquête per 
post thuisgestuurd gekregen. Dit geldt ook voor gedetacheerde medewerkers. De medewerkers van Groen 
en Schoon hebben de enquête uitgereikt gekregen door hun afdelingsmanagers.  
 
De personen die behoefte hadden aan ondersteuning, in welke vorm dan ook, hebben de gelegenheid 
gekregen om de enquête in te vullen met ondersteuning ter plaatse door een medewerker van BING. Wat 
opviel, was dat hier veel gebruik van is gemaakt toen medewerkers langs de afdeling liepen. Er is niet veel 
gebruik van gemaakt door medewerkers die de enquête per post hebben ontvangen. Door medewerkers te 
ondersteunen vanuit BING, is bewerkstelligd dat de enquêtes, zoveel mogelijk vrij van beïnvloeding, door 
de medewerkers van Promen konden worden ingevuld teneinde een zorgvuldig en zo objectief mogelijk 
beeld van de organisatie te verkrijgen. Leidinggevenden waren niet aanwezig bij het invullen van de 
enquêtes. 
 
Het totaal aantal medewerkers binnen Promen is 1.584. In totaal hebben 769 mensen de enquête ingevuld. 
De enquête kent derhalve een responsepercentage van 49%. 
 
De volgende indeling is gemaakt bij de verschillende afdelingen (tussen haakjes invulpercentage):  
1. Groen en Schoon (40%); 
2. Beschut Binnen (56%); 
3. Groepsdetachering (51%); 
4. Individuele detachering (zie overig); 
5. Staf (67%); 
6. Overig (31%). 
 
Voor de beantwoording van de vragen, is in de enquête gekozen voor een vierpuntsschaal, zodat 
deelnemers gedwongen werden te kiezen en niet in het midden te gaan zitten. In de tekst werd geregeld 
gewerkt met twee grove categorieën: de positieve classificatie (eens en helemaal mee eens) en de 
negatieve classificatie (oneens en helemaal mee oneens). Het totaal verschilt per vraag. Dit komt omdat 
sommige medewerkers niet alle vragen hebben ingevuld. 
 
Aantal reflecties  
In de enquête wordt specifiek gevraagd naar verscheidene vormen van integriteitschendingen en 
ongewenste omgangsvormen. Het is belangrijk te vermelden dat in de enquête onder meer is gevraagd 
naar het al dan niet voorkomen van bepaalde gedragingen op de afdeling. De gegeven antwoorden zeggen 
derhalve iets over de waarnemingen van medewerkers en verwijzen daarmee niet altijd naar de eigen 
ervaring. De classificaties van pesten, roddelen of intimidatie zijn daarbij ook persoonlijk en aan 
interpretatie onderhevig. Wij halen hier de elementen aan, die in de enquête opvallen. Er is bewust gekozen 
om niet te vragen naar specifieke eigen ervaringen omwille van redenen van anonimiteit en veiligheid. 
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Tevens zou dit het onderzoek, dat meer op werkcultuur gericht is, doen kantelen naar persoonsgericht 
onderzoek.  
 
Achteraf dienen wij te concluderen dat het voor sommige analysedoeleinden ook van waarde was geweest 
als wij de antwoorden van Beschut Binnen verder konden onderverdelen in de verschillende locaties, te 
weten Capelle aan den IJssel en Gouda.  
 
Sommige woorden waren voor medewerkers nog lastig en sommige medewerkers spraken te weinig 
Nederlands. Vaak werden vragen door collega’s die onderling dezelfde taal spraken vertaald. Soms hielpen 
medewerkers elkaar. Tevens merken wij op dat dergelijke enquêtes altijd een bepaalde mate van sociale 
wenselijkheid in zich dragen.  
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9.2 Bijlage 2 - Begeleidingscommissie 

Het bestuur van Promen heeft voor de begeleiding van het onderzoek een commissie aangesteld. De 
begeleidingscommissie kreeg als taak om de onderzoeksvraag te formuleren en een bureau te selecteren 
dat het onderzoek zou uitvoeren. Verder heeft de commissie gedurende het onderzoek de voortgang en  
de gebruikte methodiek bewaakt. Communicatie is waar nodig onderling afgestemd. Tevens heeft de 
commissie een inhoudelijke taak gehad. Zo hebben zij de vragenlijst getoetst op volledigheid en aansluiting 
van de taal op de doelgroep. De begeleidingsgroep heeft vastgesteld dat de rapportage voldoet aan de 
vraagstelling zoals oorspronkelijk vastgesteld.  
 
Deze begeleidingscommissie bestaat uit de volgende leden: 
• Hoofd Bedrijfsbureau; 
• Hoofd KAM; 
• Afdelingsmanager; 
• Trainer. 
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9.3 Bijlage 3 - Lijst van interviews op basis van functienaam 

In het kader van dit onderzoek, hebben wij een twintigtal interviews gevoerd. Daarbij hebben wij aselect 
twintig personen ‘schuin door de organisatie’ benaderd voor een interview. Omwille van de toegezegde 
vertrouwelijkheid, duiden wij hen hier met hun functienaam: 
• Medewerker Ziekteverzuim; 
• Afdelingsmanager IB; 
• Coördinator ongewenst gedrag; 
• Clustermanager Groen en Schoon; 
• Algemeen directeur; 
• Medewerker Financiën; 
• Personeelsadviseur; 
• Secretaresse; 
• Twee medewerkers IB; 
• Twee jobcoaches; 
• Twee voormannen Groen en Schoon; 
• Afdelingsmanager Externe Projecten; 
• Twee voorvrouwen IB; 
• Hoofd stafafdeling; 
• Medewerker Intake; 
• Consulentondersteuner. 
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9.4 Bijlage 4 - Organogram 

Promen 

 
 

Directie
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