
  

Bijlage 1 hoofdstuk 3    Definities 

 

In de onderstaande tekst worden de definities beschreven van respectievelijk: Seksuele intimidatie, 

Agressie en geweld, Pesten en Werkdruk. De definities zij afkomstig uit de Arbowet en worden, indien 

nodig, nader toegelicht. 

 

Seksuele intimidatie 

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een 

seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast, in 

het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie 

wordt gecreëerd. 

Onder seksuele intimidatie kunnen vallen: 

Dubbelzinnige opmerkingen, pornografische of pornografisch getinte plaatjes op het werk, onnodig 

aanraken, gluren, seksuele chantage, promotie en beslissingen laten afhangen van seksuele handelingen, 

aanranding en verkrachting. 

 

Agressie en geweld 

Onder agressie en geweld wordt verstaan voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt 

lastig gevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het 

verrichten van arbeid. 

Ook bedreigingen aan het privé front en thuisadres behoren tot agressie en geweld. 

 

Pesten 

Onder pesten wordt verstaan alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter, van een 

of meerdere werknemers (collega’s, leidinggevenden) gericht tegen een werknemer of een groep van 

werknemers die zich niet kan of wil verdedigen tegen dit gedrag. 

Van belang bij pesten is het dat het niet gaat om een eenmalige gedraging. Het vertoonde gedrag moet 

zich herhalen om het onder het onderwerp pesten te kunnen scharen. Daarbij zijn altijd de volgende 

rollen aan te wijzen: slachtoffer(s), pester(s), omstander(s) en doorbreker(s) (medewerkers die het 

pesten aanhangig maken). 

 

Discriminatie 

Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet 

toe doen. Denk aan afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, politieke voorkeur, 

handicap of chronische ziekte, ongelijke beloning.  

 

Werkdruk 

Er is sprake van werkdruk als een werknemer niet kan voldoen aan de gestelde kwalitatieve en 

kwantitatieve taakeisen. Met taakeisen worden bedoeld de eisen die aan het werk gesteld worden. Ook 

te lage werkdruk kan negatieve gevolgen hebben voor werkstress. Zie voor voorbeelden bijlage 2 (pag. 

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.). 

Het ervaren en omgaan met werkdruk is heel persoonlijk. De ene medewerker kan beter met werkdruk 

omgaan dan de andere. Daarnaast spelen regelmogelijkheden (zeggenschap) over het werk een grote 

rol bij het voorkomen van werkdruk. 


