Procedure klachtenregeling seksuele intimidatie en ongewenst gedrag
Bijlage 4 bij de cao Contractcatering
Klachtenregeling met betrekking tot het voorkomen en bestrijden van seksuele
intimidatie en ongewenst gedrag
ARTIKEL 1
1. Partijen erkennen het recht van iedere werknemer op eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer en de onaantastbaarheid van het lichaam. In hun gedrag
jegens elkaar dienen zowel werkgever en werknemer onderling, dit recht te
respecteren en tevens te handelen overeenkomstig de algemene regels van moraal
en fatsoen. Partijen achten seksuele intimidatie en ongewenst gedrag
onaanvaardbaar en komen overeen gerichte maatregelen te treffen binnen de
werkorganisatie om seksuele intimidatie en ongewenst gedrag te voorkomen en in
voorkomende gevallen te bestrijden.
2.

Partijen bij deze cao komen overeen om ieder in eigen kring, op de daarvoor
geëigende wijze(n) en met de daartoe geëigende middelen, actief bij te dragen aan
de preventie en bestrijding van seksuele intimidatie en ongewenst gedrag op het
werk.

3.

Van de werkgever mag worden verwacht dat deze in redelijkheid de werkorganisatie
en werkomgeving zodanig inricht, dat seksuele intimidatie en ongewenst gedrag
wordt voorkomen. De werkgever is door het aangaan van deze overeenkomst
verplicht tot het voeren van een samenhangend beleid, dat seksuele intimidatie en
ongewenst gedrag in de werkorganisatie voorkomt en bestrijdt. Een samenhangend
beleid bevat de volgende onderdelen:
•
•
•

het ontwikkelen en uitvoeren van preventief beleid;
het instellen van een vertrouwenspersoon;
ontwikkelen en tot uitvoering brengen van een klachtenprocedure.

ARTIKEL 2
In deze regeling wordt verstaan onder:
Seksuele intimidatie:
Direct of indirect seksueel getinte uitingen in woord, gebaar, afbeelding of anderszins,
welke door een werknemer als ongewenst worden ervaren, en/of waarvan de pleger
redelijkerwijs moet begrijpen dat werknemer deze ongewenst vindt.
Ongewenst gedrag:
Alle vormen van ongewenst gedrag zoals discriminatie, pesten en intimidatie geuit in
woord, gebaar, afbeelding of anderszins, welke door werknemer als ongewenst worden
ervaren, en/of waarvan de pleger redelijkerwijs moet begrijpen dat werknemer deze
ongewenst vindt.
Werknemer:
Degene die op arbeidsovereenkomst in dienst is van de werkgever, alsmede degene die
als stagiaire, uitzendkracht, oproepkracht of anderszins voor de werkgever werkzaam is
(geweest).

Werkgever:
Natuurlijke of rechtspersoon die al of niet in hoofdzaak een bedrijf maakt van het
aanbieden en verrichten van Contractcateringactiviteiten.
Klachtencommissie:
De commissie tot wie de werknemer die wordt geconfronteerd met seksuele intimidatie
of ongewenst gedrag zich kan wenden met een klacht en die deze klacht terzake
behandelt.
Vertrouwenspersoon:
De functionaris tot wie de werknemer die wordt geconfronteerd met seksuele intimidatie
of ongewenst gedrag zich kan wenden voor advies en ondersteuning.
ARTIKEL 3: Preventief beleid
Aan alle werknemers zal door de werkgever te kennen worden gegeven dat seksuele
intimidatie en ongewenst gedrag niet getolereerd wordt en tot sancties kan leiden voor
de persoon, die zich daar aan schuldig maakt. Alle werknemers zullen via de
gebruikelijke informatiekanalen worden geïnformeerd over het beleid ter preventie en
bestrijding van seksuele intimidatie en ongewenst gedrag op het werk.
Daarbij zal worden kenbaar gemaakt dat er een klachtenregeling is opgenomen in de cao
alsmede zal bekend worden gemaakt wie de vertrouwenspersoon of –personen in het
bedrijf zijn en hoe zij te bereiken zijn.
ARTIKEL 4: Vertrouwenspersoon
De werkgever wijst met instemming van de ondernemingsraad c.q. de
personeelsvertegenwoordiging, een vertrouwenspersoon aan. Deze kan lid zijn van de
ondernemingsraad c.q. de personeelsvertegenwoordiging.
1.

Deze vertrouwenspersoon zal worden belast met de eerste opvang van werknemers,
die ongewenst (intiem) gedrag hebben ondergaan danwel geconfronteerd zijn
geweest met andere vormen van ongewenst gedrag en daarover willen praten. Gelet
op de aard van de problematiek zal deze functionaris bij voorkeur een vrouw zijn,
maar in ieder geval het vertrouwen genieten van het vrouwelijk personeel binnen de
arbeidsorganisatie. Zij/hij moet gemakkelijk aanspreekbaar zijn, vertrouwelijk met
informatie om kunnen gaan en bij voorkeur kennis en ervaring hebben op het terrein
van individuele hulpverlening.

2.

De vertrouwenspersoon heeft tot taak:
•
•
•
•

een werknemer die een klacht heeft inzake seksuele intimidatie of ongewenst
gedrag bij te staan en van advies te dienen;
door onderzoek en overleg met de betrokkenen bij bedrijfsonderdelen te
trachten tot een oplossing van het gesignaleerde probleem te komen;
de klager desgewenst te ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de
eigen klachtencommissie, dan wel de klachtencommissie van derden
(bijvoorbeeld de opdrachtgever);
de directie en andere relevante bedrijfsonderdelen (bijvoorbeeld)
personeelszaken, bedrijfsmaatschappelijk werk) gevraagd en ongevraagd te
adviseren op het gebied van preventie van seksuele intimidatie of ongewenst
gedrag in de onderneming.

3.

De vertrouwenspersoon verricht geen handeling ter uitvoering van haar/zijn taak dan
met instelling van de betrokken klager.

4.

De vertrouwenspersoon is voor de uitvoering van haar/zijn taken uitsluitend
verantwoording schuldig aan de directie en geniet bescherming ter garantie van
haar/zijn onafhankelijkheid.

5.

De vertrouwenspersoon is bevoegd in het kader van een poging tot bemiddeling,
gegevens te verzamelen die de vertrouwenspersoon nodig heeft om zich een goed
oordeel te kunnen vormen. Dit kan plaatsvinden door dossieronderzoek en
vertrouwelijke informele gesprekken met betrokkenen.

6.

De werkgever dient de vertrouwenspersoon de nodige faciliteiten te verschaffen
waardoor zij/hij op vertrouwelijke wijze schriftelijk dan wel telefonisch kan worden
geraadpleegd, zoals bijvoorbeeld een eigen postbusnummer en/of een eigen
telefoonlijn, afspraken over het ongeopend laten van aan haar/hem geadresseerde
post en dergelijke. Voorts verschaft de werkgever de vertrouwenspersoon de
mogelijkheid om zich binnen werktijd op kosten van de werkgever nader te
bekwamen voor de functie; een en ander voor zover noodzakelijk voor het door de
betrokkene goed vervullen van deze functie en te bepalen in goed overleg tussen de
werkgever en de vertrouwenspersoon.

ARTIKEL 5: Voorkoming benadeling vertrouwenspersoon
1. Een vertrouwenspersoon zal door de werkgever niet worden belemmerd dan wel
geschaad in haar/zijn positie, mogelijkheden of kansen binnen de onderneming door
het enkele feit dat zij/hij een dergelijke functie vervult en de bij die functie
behorende taken uitvoert.
2.

Indien een vertrouwenspersoon van mening is, dat ten opzichte van haar/hem in
strijd hiermede wordt of is gehandeld, kan zij/hij hierover een klacht indienen bij de
Vakraad.

3.

De Vakraad stelt vervolgens een geschillencommissie in die bestaat uit drie leden. Uit
de Vakraad worden daartoe één werknemerslid en één werkgeverslid aangewezen.
Voorts zal de Commissie bestaan uit een onafhankelijke voorzitter, niet zijnde de
centrale vertrouwenspersoon. Bij de samenstelling van de Commissie zal er op
worden toegezien, dat vertegenwoordigers van betrokken partijen geen zitting
kunnen hebben.

4.

De Commissie wordt bij haar werkzaamheden bijgestaan door de secretaris van de
Vakraad.

5.

De melding van het bezwaar moet worden vergezeld van een beknopt overzicht van
de feiten en omschrijving van het onderwerp en eis met een duidelijke en bepaalde
conclusie.

6.

De Commissie zal partijen te allen tijde horen.

7.

Partijen dienen persoonlijk aanwezig te zijn bij de horing voor de Commissie. Bij de
horing kunnen partijen zich laten vergezellen door een deskundige.

8.

De horing door de Commissie kan indien partijen daartegen geen bezwaar
aantekenen in gezamenlijkheid plaatsvinden.

9.

De Commissie doet uitspraak uiterlijk binnen 2 maanden na de laatste horing.

10. Alvorens de Commissie uitspraak doet vraagt zij advies aan de centrale
vertrouwenspersoon. De uitspraak van de Commissie is voor de betrokken partijen
bindend, indien partijen vooraf schriftelijk zijn overeengekomen deze uitspraak als
zodanig te accepteren. Toetsing door de burgerlijke rechter blijft daarnaast
openstaan.
11. Partijen kunnen voor het bijwonen van een zitting van de Commissie hun reiskosten
op basis van openbaar vervoer 2e klasse declareren bij de Vakraad.
12. De Commissie regelt voor het overige haar procedure zelf.
ARTIKEL 6: Klachtenprocedure
1. De werkgever stelt met instemming van de ondernemingsraad c.q. de
personeelsvertegenwoordiging bij voorkeur permanent een klachtencommissie in:
•
•
•

2.

Een klacht kan worden ingediend door een werknemer in de zin van deze
klachtenregeling, alsmede door een ex-werknemer tot en met het tweede jaar na
uitdiensttreding:
•
•
•

3.

De klachtencommissie bestaat uit 3 leden, waarvan tenminste 1 vrouw. In
beginsel maakt de vertrouwenspersoon geen deel uit van deze commissie.
In de commissie moet bij voorkeur juridische deskundigheid en deskundigheid
op het gebied van het bestrijden van seksuele intimidatie en ongewenst gedrag
aanwezig zijn.
De leden van de commissie mogen niet direct betrokken zijn geweest bij
seksuele intimidatie of ongewenst gedrag waarvoor een klacht is ingediend. Is
zulks wel het geval dan dient een vervanger te worden aangewezen door de
werkgever in overleg met ondernemingsraad c.q. personeelsvertegenwoordiging.

Een klacht over seksuele intimidatie of ongewenst gedrag wordt door de
werknemer die daarvan last beleeft en/of nadelige gevolgen heeft ondervonden
schriftelijk ingediend bij de (secretaris van de) klachtencommissie.
Door het indienen van een klacht als zodanig zal de huidige of toekomstige
positie van klager niet worden benadeeld.
Anonieme klachten worden niet door de klachtencommissie in behandeling
genomen.

De klachtencommissie stelt een onderzoek in naar iedere bij haar ingediende klacht
omtrent seksuele intimidatie of ongewenst gedrag:
•

De klacht kan betrekking hebben op iedere vorm van seksuele intimidatie of
ongewenst gedrag die zich tijdens of in verband met de werkzaamheden voor de
werkgever voordoen, ongeacht of de desbetreffende gedragingen zijn gepleegd
door eigen personeel van de werkgever, door personeel van de opdrachtgever of
door derden.

4.

De klachtencommissie hoort afzonderlijk de werknemer die een klacht over seksuele
intimidatie of ongewenst gedrag heeft ingediend, degene tegen wie de klacht is
gericht en andere betrokkenen. De klachtencommissie is bevoegd ook anderen te
horen.

5.

De zittingen van de klachtencommissie zijn besloten. Van iedere zitting wordt een
schriftelijk rapport opgemaakt dat door alle betrokkenen voor gezien wordt
ondertekend. Indien een betrokkene die weigert, wordt de reden daarvan in het
rapport vermeld.

6.

Tijdens het onderzoek door de klachtencommissie kan de klager alsmede degene
tegen wie de klacht is gericht zich doen bijstaan door een door haar / hem te kiezen
raadsvrouw/-man. Op deze mogelijkheid worden beide partijen tijdig schriftelijk
gewezen.

7.

Na afronding van het onderzoek doet de secretaris van de commissie een afschrift
van de schriftelijke rapportage toekomen aan de leden van de klachtencommissie en
de andere directbetrokkenen.

8.

Zowel bij de aanvang van de procedure als gedurende de looptijd van het onderzoek
door de Commissie kan de werkgever tijdelijke voorzieningen voor de duur van de
klachtenprocedure treffen, indien het welzijn van de klager dat noodzakelijk maakt,
dan wel sprake is van een voor één of meer direct betrokkenen onhoudbare
situatie. De getroffen maatregelen hebben een uitsluitend tijdelijk karakter en mogen
op geen enkele wijze vooruitlopen op eventuele definitieve maatregelen.

9.

De klachtencommissie brengt binnen 1 maand nadat een klacht is ingediend een
schriftelijke verklaring uit aan de werkgever. Deze termijn kan met ten hoogste 1
maand worden verlengd. De verklaring bevat in ieder geval een uitspraak omtrent de
volgende punten:
•
•
•
•
•
•

Of, en zo ja in welke mate de klacht gegrond is.
Wie door de seksuele intimidatie of het ongewenste gedrag is/zijn getroffen.
Op welke wijze en met welke frequentie de seksuele intimidatie of ongewenst
gedrag zich manifesteerde.
De verklaring kan tevens een advies aan de werkgever bevatten inzake te
nemen maatregelen.
Een lid van de klachtencommissie is gerechtigd aan de verklaring van de
commissie een minderheidsstandpunt toe te voegen.
Een afschrift van de verklaring wordt aan de direct betrokkenen gestuurd,
alsmede aan de vertrouwenspersoon.

10. Binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring van de klachtencommissie neemt
de werkgever schriftelijk een besluit over eventueel te nemen maatregelen:
•
•

Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de te nemen maatregelen de
klager benadelen.
Indien de werkgever een beslissing neemt die geen sancties inhoudt, terwijl de
klacht door de commissie wel gegrond is verklaard, dan wel indien door de
klachtencommissie maatregelen zijn voorgesteld welke door de werkgever niet
worden overgenomen, dient dit uitdrukkelijk met redenen omkleed in de
beslissing te worden vermeld.

•

Een afschrift van de beslissing wordt aan de directbetrokkenen gestuurd.

11. De klachtencommissie brengt jaarlijks verslag uit aan de werkgever en aan de
centrale vertrouwenspersoon over het aantal en de aard van de behandelde zaken en
de uitspraken die daarin zijn gedaan, met afschrift aan de vertrouwenspersoon in het
bedrijf van voormelde werkgever; in deze en andere rapportages door de
vertrouwenspersoon en/of klachtencommissie worden geen namen of initialen van
betrokkenen genoemd;
12. De vertrouwenspersoon, de klachtencommissie en andere betrokkenen bij de
klachtenprocedure handelen in deze procedure zodanig, dat de privacy van klager en
andere betrokkenen voldoende wordt gewaarborgd.
ARTIKEL 7
Partijen benoemen een centrale vertrouwenspersoon voor de Contractcateringbranche.
De centrale vertrouwenspersoon heeft de volgende taken en bevoegdheden:
•
•
•

Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Vakraad inzake het bevorderen van
preventie en bestrijding van seksuele intimidatie en ongewenst gedrag in de
Contractcateringbranche.
Het ondersteunen van de in de diverse bedrijven benoemde vertrouwenspersonen.
Het op verzoek van een klachtencommissie inzake en bepaalde klacht uitbrengen van
deskundig advies.

ARTIKEL 8
1. Indien een werknemer bij of door een opdrachtgever wordt geconfronteerd met
seksuele intimidatie of ongewenst gedrag:
•
•

heeft zij/hij recht de werkzaamheden bij de betrokken opdrachtgever onmiddellijk
te onderbreken zonder dat dit een dringende reden voor ontslag in de zin van BW
artikel 7:678 oplevert;
dient zij/hij het voorval eveneens onmiddellijk bij de werkgever c.q. een daartoe
door de werkgever aangewezen persoon te melden.

2.

Indien de werknemer een geval van seksuele intimidatie of ongewenst gedrag bij of
door een opdrachtgever bij de werkgever c.q. de daartoe door de werkgever
aangewezen persoon heeft gemeld, stelt de werkgever een onderzoek in en neemt
hij dusdanige maatregelen dat herhaling wordt voorkomen.

3.

De werknemer die een geval van seksuele intimidatie of ongewenst gedrag bij of
door een opdrachtgever heeft gemeld, heeft in afwachting van het in sub b
genoemde onderzoek het recht het opnieuw plaatsen bij de betrokken opdrachtgever
te weigeren. Indien de klacht gegrond verklaard wordt heeft zij / hij recht op
passend werk elders, tenzij dit redelijkerwijs niet van de werkgever gevergd kan
worden.
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