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›  

Wat betekent deelname aan de pilot Verbeteren Omgangsvormen voor uw 
organisatie? 
 

U heeft interesse in deelname aan de pilot gericht op het verbeteren van omgangsvormen op de 

werkvloer. Waar moet u rekening mee houden als u besluit deel te nemen? In deze flyer vertellen 

de betrokken partijen (Inspectie SZW, Ministerie van SZW, TNO en Gimd (onderdeel van Zorg 

van de Zaak)) u er alles over. 

 

Aanleiding: toezegging minister 
Één op de zes werknemers heeft te maken met ongewenst gedrag op de werkvloer. De aanleiding 
voor de pilot is een toezegging van de minister SZW aan de Kamer in 2016. Hij zegde toe uit te laten 
zoeken in hoeverre de Inspectie SZW een rol kan spelen in de aanpak van pesten op het werk. Alle 
werkgevers moeten adequate maatregelen nemen om pesten te voorkomen. Ook zijn ze verplicht 
eventuele slachtoffers nazorg te bieden. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet. De Inspectie 
SZW zorgt voor de naleving van deze wet. Vanuit deze rol voert SZW de pilot uit, samen met experts 
van TNO en Gimd. Uit de pilot moet blijken of deze interventie wetenschappelijk bewezen effectief is 
en ‘breed gedragen’ wordt door professionele dienstverleners en wetenschappers. In de pilot 
ontwikkelen we deze interventie of aanpak, die bij tien bedrijven zal worden getoetst.  

 

Aanpak: vier stappen plan voor medewerkers, lijnmanagers en directie 

De aanpak heet PICO: Participatieve Interventie op Cultuur en Ongewenste omgangsvormen. PICO 

bestaat uit vier stappen: Voorbereiden, Meten, Doen, Evalueren (Figuur 1). De aanpak wordt waar 

nodig per organisatie op maat gemaakt.  

 

1. In de Voorbereiding ontvangt de deelnemer advies over het op orde brengen van het beleid 

(bijv. klachtencommissie inrichten, vertrouwenspersoon aanstellen).  

2. Tijdens de Meet-stap doet TNO vragenlijstonderzoek (in grote organisaties, >100) of interviews 

(in kleine organisaties, <100). Pestgedrag, risicofactoren hierop en organisatieklimaat worden 

gemeten. 

3. De resultaten hiervan geven richting aan de Doen-stap, in deze stap draait het om de dialoog. 

Medewerkers nemen deel aan drie dialoogsessies van 1,5 uur waarin ze met elkaar afspreken 

hoe met elkaar om te gaan. Hun lijnmanagers worden getraind en krijgen protocollen aangereikt 

om pestgedrag te herkennen en aan te pakken.  

4. Hierop volgt weer een meetstap, die Evalueren wordt genoemd. Opnieuw worden pestgedrag, 

risicofactoren en organisatieklimaat gemeten.  

 

De aanpak wordt uitgevoerd onder begeleiding van een professionele dienstverlener van het Gimd 

(onderdeel van Zorg van de Zaak). De professionele dienstverlener leidt een interne begeleider op om 

de aanpak zelf te kunnen toepassen in de organisatie. Een werkgroep met vertegenwoordigers van 

medewerkers, lijnmanagement, directie en staf helpt mee om de aanpak in de organisatie voor te 

bereiden en te implementeren.   

 

Deelnemers: zes groepen medewerkers en hun leidinggevenden, maar ook de directie 

De deelnemers aan de aanpak zijn tenminste zes groepen van ongeveer 20 medewerkers en hun 

leidinggevenden. De zes groepen moeten zoveel mogelijk op elkaar lijken qua opbouw van het 

personeelsbestand en type taken. Dit is belangrijk om na afloop vast te kunnen stellen dat verschillen 

tussen de groepen komen door de aanpak en niet veroorzaakt worden door andere kenmerken van de 

deelnemers. Twee groepen worden willekeurig aangewezen als interventiegroep, twee als 

wachtlijstgroep en twee als controlegroep.  De interventiegroep en de wachtlijstgroep volgen uiteindelijk 

de hele aanpak, alleen zet de wachtlijstgroep de Doen-stap later. De controlegroep zet de Doen-stap 

niet, en vult alleen de vragenlijsten in. De onderzoekers van TNO denken graag met u mee over de 

selectie van groepen. De directie is op afstand betrokken. 

http://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics/modules/SFIL0100/view.php?fil_Id=177
http://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics/modules/SFIL0100/view.php?fil_Id=177
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›  

Investering: tijd en energie 

We vragen vooral een investering in tijd en energie. Uit eerder onderzoek weten we dat ontbrekend 

draagvlak een dergelijke aanpak laat mislukken. Het is dus belangrijk dat de betrokkenen gemotiveerd 

zijn en draagvlak kunnen creëren. De kosten voor begeleiding van de interventiegroep door de 

professionele dienstverlener zijn gedekt door het Ministerie van SZW. Indien u al werkt met een externe 

dienstverlener op dit thema zal de professionele dienstverlener zo goed mogelijk met hem of haar 

afstemmen. 

Stap 1, 2 en 4 duren allemaal 1,5 maand. Stap 3 (Doen) duurt 4,5 maand. De doorlooptijd 

van de volledige aanpak is dus 9 maanden. Omdat we de aanpak wetenschappelijk toetsten werken 

we met de eerdergenoemde wachtlijstgroep. De wachtlijstgroep doet mee aan de meetmomenten in 

stap 2 en 4, en zet daarna hun eigen Doen-stap (van 4,5 maand) waarna opnieuw een meting volgt 

waar ook de interventiegroep weer aan meedoet (1,5 maand). De totale duur van de aanpak en het 

onderzoek in uw organisatie komt daarmee op 15 maanden.   

 

Evaluatie: drie vragenlijsten gedurende 15 maanden 

De interventiegroep, de wachtlijstgroep en de controlegroep vullen drie keer een vragenlijst in 

gedurende de hele looptijd van de pilot in uw organisatie (15 maanden; Figuur 1). De werkgroep werkt 

ook drie keer met een meetinstrument onder begeleiding van de professionele dienstverlener. Mogelijk 

vragen we ook medewerking aan enkele interviews. De resultaten van de drie metingen ontvangen u 

en uw medewerkers na afloop van de pilot in een overzichtelijk document en in lijn met AVG-

regelgeving. 

 

Opbrengst: ongewenst gedrag aangepakt en die opbrengst behouden 

Als u deelneemt aan de pilot helpt u mee om een belangrijk probleem op te lossen. Naar verwachting 

leiden prettiger omgangsvormen tot een gestroomlijnder primair proces en daarmee een beter 

bedrijfsresultaat.  

Concrete opbrengsten van de pilot voor uw organisatie zijn: resultaten van de drie metingen in 

een overzichtelijk document (na 15 maanden); een manier van werken aangeleerd die u kunt blijven 

toepassen. Dat laatste is ook interessant omdat de aanpak lijkt op wat u moet doen om een periodieke 

Risico Inventarisatie & Evaluatie uit te voeren. 

 

Samenvattend: waar zegt u ‘ja’ tegen? 

• Deelname aan de aanpak en het onderzoek voor een periode van in totaal 15 maanden. U tekent 

hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met TNO en Zorg van de Zaak. 

• Tijd beschikbaar te stellen voor deelname aan de aanpak en het onderzoek. 

• Het betrekken van minimaal zes groepen van ongeveer 20 medewerkers en hun 

leidinggevenden. De selectie van groepen gebeurt samen met de onderzoekers van TNO, 

waarna het toeval twee groepen aanwijst als interventiegroep, twee als wachtlijstgroep en twee 

als controlegroep. 

• De inrichting van een werkgroep die meedenkt en -werkt in uitvoering van de aanpak. 

• Het selecteren van een interne begeleider die door de professionele dienstverlener opgeleid 

wordt om de aanpak in het vervolg zelf uit te kunnen voeren in uw organisatie. 

• Het aanwijzen van een projectleider die contactpersoon is voor de onderzoekers.  

  

Wij willen aan de slag, hoe nu verder? 

U stuurt een mailtje naar pilotgedragsencultuurinterventie@minszw.nl, waarin u uw interesse 

bevestigt. Vervolgens nemen we telefonisch contact met u op. Wanneer uit het gesprek blijkt dat u in 

aanmerking komt voor deelname komen we graag bij u langs om de pilot door te spreken.  

  Als u nog vragen heeft over de pilot of bovenstaande informatie, bekijkt u dan het document 

met FAQ’s. Is uw vraag daarmee nog niet beantwoord? Neem dan contact op met de projectleider van 

TNO, dr. Roos Schelvis via roos.schelvis@tno.nl of 06 52 80 35 83.  

mailto:pilotgedragsencultuurinterventie@minszw.nl
mailto:pilotgedragsencultuurinterventie@minszw.nl
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›  

Figuur 1. Meetmomenten per organisatie 

 


