Omgaan met seksuele intimidatie in
de coschappen

Alle werknemers en studenten in het Erasmus MC hebben de plicht om mee te
werken aan een plezierig, veilig en gezond werk- en leerklimaat. Iedereen is dan
ook verantwoordelijk voor goede omgangsvormen. Desondanks kunt u in
aanraking komen met gedrag van anderen dat u als ongewenst ervaart.
Ongewenst gedrag is een breed begrip waar agressie, geweld, pesten, (seksuele)
intimidatie, treiteren en discriminatie onder vallen. Dit informatieblad is een
samenvatting van de beleidsnotitie ‘Omgaan met seksuele intimidatie in de
coschappen’. Het is bedoeld om coassistenten te informeren over seksuele
intimidatie. Meer informatie over de omgang met (andere vormen van) ongewenst
gedrag is te vinden in de folder “Ongewenste omgangsvormen op de werkplek” en
in richtlijn 9c “Conflictoplossing”.
Wat is seksuele intimidatie?
Van seksuele intimidatie bij coassistenten is sprake wanneer de coassistent, direct
of indirect, vanuit de werk- (of onderwijs)situatie met seksueel getinte uitingen in
woord, gebaar, afbeelding, gedrag of anderszins in aanraking komt en dit als
ongewenst ervaart. Andere omschrijvingen van seksuele intimidatie zijn te vinden
op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Het is van belang in de definitie rekening te houden met de persoonlijke invulling
van seksuele intimidatie. Ter illustratie: een arts die van een coassistent zegt dat ze
er leuk uit ziet, hoeft hier niets mee te bedoelen. De coassistent kan dit echter wel
als intimiderend ervaren. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met
factoren als macht en afhankelijkheid. Coassistenten voelen zich vaak afhankelijk
van hun begeleider en voelen zich daarom minder vrij om te reageren op wat zij
ervaren als seksuele intimidatie.
Het melden van seksuele intimidatie
Wanneer u als coassistent met seksuele intimidatie geconfronteerd wordt, dan
kunt u zich richten tot de opleidingscoördinator van het coschap. Daarnaast wordt
u geadviseerd contact op te nemen met een van de vertrouwenspersonen aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Er zijn ook vier vertrouwenspersonen voor
het Erasmus MC bij wie u terecht kunt. De contactgegevens van deze
vertrouwenspersonen vindt u hieronder.
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Bij een vertrouwenspersoon kunt u niet alleen uw verhaal kwijt, maar deze kan u
ook adviseren over eventueel te ondernemen stappen. De vertrouwenspersoon
luistert naar u en helpt u om te gaan met het geleden ongewenst gedrag. Het
gesprek is vertrouwelijk en er worden geen acties ondernomen zolang u niet
aangeeft dat te willen. In de meeste gevallen gaat het om een melding; sommige
meldingen kunnen echter leiden tot het indienen van een klacht.
Wanneer u melding maakt van seksuele intimidatie wordt dit uiterst
vertrouwelijk behandeld. Het is van belang ongewenste ervaringen met
betrekking tot seksuele intimidatie altijd te melden bij een van de
vertrouwenspersonen van het Erasmus MC of de EUR. Zij hebben ook een
signaleringsfunctie, wat inhoudt dat ze jaarlijks aangeven waar eventuele
knelpunten in de organisatie zitten, waarbij alle betrokkenen anoniem blijven.
Bovendien zijn door uw melding wellicht ook andere coassistenten geholpen.
Het indienen van een klacht
In het stappenschema kunt u zien wat er komt kijken bij het indienen van een
klacht. Voordat u een klacht indient, heeft u er eerst melding van gemaakt.

EUR
Afdeling Juridische
Zaken
Klachtencommissie
inzake seksuele
intimidatie, agressie
en geweld
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
Commissie
Klachtenregeling
Seksuele Intimidatie
Postbus 2060
3000 CA Rotterdam

Contactgegevens vertrouwenspersonen actief binnen de EUR
Voor studenten Geneeskunde
•
•

Luciënne van Hooijdonk
Martin Blok

Zie hier voor de contactgegevens.

Contactgegevens vertrouwenspersonen actief binnen het Erasmus MC
Voor studenten Geneeskunde
•
•
•
•

Jeanny Schrader, tel. 06-22578391
Cynthia Kinnegen, tel. 06-22578113
Henny Bakker, tel. 06-22578168
Meta de Zeeuw, tel. 06-51140975 (externe vertrouwenspersoon)
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Stappenschema melden van seksuele intimidatie
Ervaring van
seksuele
intimidatie
Melden bij
vertrouwenspersoon

Oplossen in de lijn

Oplossen met behulp van

Oplossen met behulp van de Commissie

bemiddeling

Ongewenst Gedrag (klacht indienen)

Stap 1 Indienen schriftelijke klacht
De schriftelijke klacht bevat ten minste:
•
uw naam (als klager) en de naam van degene(n) die u
aanklaagt (de aangeklaagde(n));
•
omschrijving van de gebeurtenis die u als seksuele
intimidatie heeft ervaren;
•
de stappen die u heeft ondernomen, plus eventuele daarop
betrekking hebbende schriftelijke stukken.

Stap 2 Klacht in behandeling
•
•
•

u krijgt een schriftelijke bevestiging van ontvangst;
degene tegen wie de klacht is gericht, ontvangt een
exemplaar van het klaagschrift;
de commissie kan de Raad van Bestuur verzoeken de klager
of de aangeklaagde(n) (indien nodig) tijdelijk buitengewoon
verlof te verlenen.

Stap 3 Het onderzoek
Allereerst onderzoekt de commissie de binnengekomen klacht en
hoort de klager, de aangeklaagde en eventuele andere betrokken
personen. Indien nodig kan er ook werkplekonderzoek worden
verricht. De commissie heeft ook inzagerecht in de
personeelsdossiers. Vervolgens brengt de commissie schriftelijk
advies uit aan de Raad van Bestuur. Het advies bevat tevens een
verslag van het horen van de klager en aangeklaagde en overige
uitkomsten van het onderzoek.

Stap 4 De uitspraak
In principe wordt er binnen een paar weken na het indienen van
de klacht uitspraak gedaan door de Commissie, indien nader
onderzoek is gewenst, wordt deze termijn verlengd. De Raad van
Bestuur brengt de klager en aangeklaagde(n) op de hoogte van de
bevindingen uit het onderzoek en van de eventuele
consequenties die de Raad van Bestuur hieraan verbindt.
Hiermee is de klacht afgehandeld. Er kan op grond van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb) geen bezwaar of beroep
worden ingediend. Indien een van de betrokkenen het oneens is
met de uitspraak, staat het deze vrij een civiele procedure te
starten.
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