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DEN HAAG (ANP)   
Een op de drie werknemers heeft wel eens te maken 
met een vorm van agressie op het werk. In de zorg 
geldt dat zelfs voor bijna de helft van de medewerkers.  
Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers over 
2011 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
 
Intimidatie 
Intimidatie is de meest voorkomende vorm van 
agressie op het werk. Een op de vier mensen met een 
baan kreeg daar vorig jaar mee te maken.  
 
Pesten 
Ruim een op de tien werknemers is in 2011 wel eens 
gepest. Pesten staat op de tweede plaats van uitingen 
van agressie op het werk.  
 
Lichamelijk geweld 
In de zorg echter komen lichamelijk geweld en 
seksuele intimidatie meer voor dan pesten. 
 
Mannen en vrouwen 
Vrouwen hebben meer last van agressie op het werk 
dan mannen. Dat komt omdat zij vaker werken in 
bedrijfstakken die te maken hebben met externe 
contacten. 
 
Publieksfuncties 
Werknemers die veel contact hebben met andere 
mensen, bijvoorbeeld patiënten, bezoekers, klanten of 
leerlingen, hebben vaker te maken met deze vormen 
van agressie. 
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U denkt dat deze en andere vormen van 
integriteitschendingen in uw organisatie nog wel 
meevallen? 
 
Wij  gaan dat graag voor u na.  
Niet door een werknemers tevredenheidonderzoek. 
Dat lokt juist niet integer gedrag uit.  
 
Wij werken vanuit een onafhankelijke positie, op een 
anonieme manier en stellen de juiste vragen. Dat 
maakt klokkenluiders overbodig en u bent op tijd om 
in te grijpen.   
U bevordert de motivatie en de betrokkenheid op het 
werk en voorkomt verzuim, verloop, imagoschade en 
juridische procedures. 
 
Daar waar nodig adviseren wij u hoe u verbeteringen 
aan kunt brengen: 
•   preventief 
•   correctief: door middel van regelgeving met   
     positieve sancties 
•   vanuit commitment:  door bewustwording van  
     waarden tussen de oren 
•   vanuit  control: mentale en morele  weerbaarheid  
    door zelfbeheersing. 
 
Is uw integriteitbeleid inderdaad op orde? 
Dat gunnen wij u en uw medewerkers van harte.  
U komt dan in aanmerking voor het keurmerk 
Integriteitzorg. 
 
Bel ons op tijd  
Wij staan u graag te woord. 
 
John Lampers, directeur. 
Stichting BVI® 
T: 0341-844038 
E: info@stichtingbvi.nl 
Web: www.stichtingbvi.nl 
 

Integere organisaties trekken integere medewerkers en integere klanten aan.  
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