


Maken jullie je zorgen over seksueel grensoverschrijdend

gedrag, machtsmisbruik, pesterijen, discriminatie of verbaal

geweld?

Hoe herken je de signalen? En worden er misschien mensen

buiten gesloten? Want ook dat is schadelijk.

Hoe maak je het bespreekbaar?

Om ongewenst gedrag aan te pakken, maar ook om het vóór te zijn, moet

erover gesproken kunnen worden. En dat valt vaak niet mee. 

Zeker als het psychologisch onveilig voelt.

Grensoverschrijdend gedrag kent vele vormen en is in de kiem altijd

aanwezig. Hoe voorkom je dat het tot een ‘veelkoppig monster’ uitgroeit?

Voor leidinggevenden en HR ligt hier een belangrijke taak. 

Organiseer aandacht hiervoor. En walk the talk!

Making Sense Together is expert in het échte gesprek; 

wat (in de kiem) speelt, naar een openlijk dialoog tillen. Want als iets

bespreekbaar is, wordt het iets dat je samen positief kunt beïnvloeden.

Als je een veilige en inclusieve cultuur nastreeft, werkt repressie niet.

Intrinsieke motivatie werkt wel, vanuit een doorleefd begrijpen wat het

belang van integriteit is. Dat houdt in dat je samen in gesprek bent over wat

integer handelen is binnen de gegeven context. En dat je met elkaar

vaardiger wordt in het voeren van deze - soms spannende - gesprekken.

Én dat je durft in te grijpen en te handhaven. En slachto�ers in bescherming

neemt, in plaats van daders, wat vaak stilzwijgend gebeurt. Als mensen erop

vertrouwen dat de leiding het juiste zal doen als ze iets melden, is de

bereidheid om het bespreekbaar te maken veel groter.

https://makingsensetogether.nl/het-echte-gesprek/
https://makingsensetogether.nl/compliance-en-integriteit/


https://makingsensetogether.nl/lerende-organisatie/
https://makingsensetogether.nl/lerende-organisatie/
https://makingsensetogether.nl/lerende-organisatie/
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Kernwaarden als toetssteen

Door er (vanuit De Bedoeling ) kernwaarden van te

maken die dagelijks getoetst en gevoed worden,

bied je als organisatie een vruchtbare bodem voor

het gesprek over grensoverschrijdend gedrag.

Je voorkomt hiermee dat het onderwerp in de

taboesfeer (of onderstroom) verdwijnt.

Beperk dat gesprek niet tot 1 x per jaar, maar

besteed er regelmatig aandacht aan. Impliciet en

expliciet, 1-op-1 en in breder verband.

https://makingsensetogether.nl/de-bedoeling/


Integriteitsvraagstukken en compliance lenen zich bij uitstek voor

theatrale interventies. We creëren hiermee een gedeelde beleving,

waarin dilemma’s en veel voorkomende casuïstiek herkenbaar

neergezet worden door acteurs.

Via de acteurs wordt het gesprek met elkaar gevoerd over de

beleving en het belang van compliance en integriteit. Onderwerpen

waar (nog) geen gezamenlijke norm over is, worden uitgediept. 

Deelnemers wisselen ideeën over integriteitsdilemma's (en hoe

daarmee het beste kan worden omgegaan) met elkaar uit. Zo krijgt

de organisatie en de leiding direct inzicht in wat het precies lastig

maakt om deze dilemma's in de praktijk bespreekbaar te maken.

Zo kunnen drempels worden verlaagd en beleid aangescherpt.

De scènes worden op maat gemaakt en kunnen live worden

gespeeld of in van tevoren opgenomen filmpjes worden getoond. 

Het is bij meerdere opdrachtgevers een zeer e�ectieve (en

geliefde) manier gebleken om het gesprek op gang te brengen.

Reacties op de online workshop die we in het kader van de Week van de Integriteit

hebben verzorgd in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak: 

"Wat een inspirerende sessie was dat! "

"Interessante scenes gekozen, goede acteurs, leuk en nuttig, goed begeleid…top! "

"Ik vond het erg zinvol. Ik denk echt dat die filmpjes kunnen helpen om barrières te

overbruggen. Je maakt op een neutrale manier integriteitskwesties zichtbaar."

https://makingsensetogether.nl/theaterinterventies/


Ben je er dan als je het gesprek hebt geopend?

Nog niet. Je moet het daarna samen verder brengen.

Wij kunnen daarbij helpen middels trainingen over Het échte gesprek, elkaar

aanspreken op non-compliance en integriteitsschendingen. En over de

denkkaders die daartoe (kunnen) leiden.

Ook helpt het om goed te weten wat 'de Bedoeling' is van het werk wat je met

elkaar verricht en voor wie je dat doet.

Randvoorwaarde om het échte gesprek te kunnen voeren, is het creëren van

Psychologische Veiligheid. Dat gaat over het uiten van vragen, ideeën, twijfels of

missers en kritiek. Over je veilig voelen om je uit te spreken binnen het team en

de organisatie als geheel, zonder angst dat daar repercussies op volgen.

Diversiteit & Inclusie is randvoorwaardelijk. Die veiligheid moet namelijk voor

iedereen gelden. Mensen die op wat voor manier dan ook tot een minderheid

behoren, zijn vaker slachto�er van grensoverschrijdend gedrag. 

In onze trainingen voor medewerkers, leidinggevenden, HR-adviseurs en

vertrouwenspersonen ligt de nadruk op oefenen met eigen casuïstiek. 

We bieden een gedegen basis vanuit wetenschappelijke inzichten en gaan daarna

aan de slag met concreet gedrag dat helpt om integer te kunnen werken, 

grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk te voorkomen én e�ectief te

kunnen handelen als het toch voorkomt. 

https://makingsensetogether.nl/het-echte-gesprek/
https://makingsensetogether.nl/psychologische-veiligheid-2/
https://makingsensetogether.nl/diversiteit-en-inclusie/


Making Sense Together biedt programma’s waarin

leiders op hun eigen integriteit en voorbeeldrol

reflecteren en dit met elkaar bespreken.

Van daaruit kunnen we samen kijken naar de

inrichting van integriteitsbeleid en processen:

Klopt het allemaal met wat we dénken dat we doen

als het over integriteit gaat? En hoe bieden we het

hoofd aan de uitdagingen (en verleidingen) die zich

blijven aandienen? Hoe organiseren we feedback?

Het gaat erom de cultuur zo te veranderen dat

slachto�ers én omstanders durven ingrijpen als een

collega over de schreef gaat en dat zij het durven

melden als er grensoverschrijdend gedrag heeft

plaatsgevonden.

Ook als het iemand betreft die -formeel of informeel-

macht over hen heeft, moeten mensen er vanuit kunnen

gaan dat de organisatie de juiste morele keuzes maakt.

En dat niet het belang van de bijdrage van de dader(s)

aan het organisatieresultaat zwaarder weegt dan de

belangen van slachto�ers.

Het in gesprek gaan met zowel slachto�er als

vermeende dader vergt van leidinggevenden de moed

om het échte gesprek aan te gaan: je eigen oordelen

even opzij kunnen zetten, durven onderzoeken,

doorvragen, feiten en interpretaties uit elkaar houden. 

Zonder zaken te bagatelliseren of aan victim blaming te

doen. En ook de vermeende dader heeft natuurlijk recht

op een zorgvuldige aanpak. 

https://makingsensetogether.nl/leiderschapsontwikkeling/


Samen verder

Als er in een team grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden is het

belangrijk om tijd te nemen dit ook als team te verwerken en opnieuw

verbinding en vertrouwen met elkaar op te bouwen.

Onze teamcoaches kunnen bijeenkomsten faciliteren om zaken uit te praten

en de lucht te klaren. 

We doen dat bijvoorbeeld met de methode van Deep Democracy.

Ook kunnen we teams helpen met hun talentenprofiel om vanuit een

waarderende blik naar de eigen en elkaars talenten te kijken. En deze

talenten aan te wenden om samen op een goede manier verder te kunnen

werken. Zonder dat hetgeen dat gebeurd is nog jaren in de onderstroom

blijft hangen en oud zeer de samenwerking in de weg zit.

Het gezamenlijk doorlopen van het Koersmodel, waarin de Bedoeling

gezamenlijk wordt herijkt en de systemen en processen worden getoetst en

gekeken wordt wie vanuit welk talent het beste welke taken en rollen kan

krijgen, kan helpend zijn voor een goede herstart.  

Afhankelijk van wat er nodig is, maken we in samenspraak met het team en

de leidinggevende een aanpak op maat.

https://makingsensetogether.nl/begeleiding-bij-gedoe-in-het-team/
https://makingsensetogether.nl/deep-democracy/
https://makingsensetogether.nl/teamkwaliteitenscan-2/
https://makingsensetogether.nl/de-bedoeling/


https://makingsensetogether.nl/afspraak-plannen


https://www.makingsensetogether.nl/
https://www.makingsensetogether.nl/
https://www.makingsensetogether.nl/
https://www.makingsensetogether.nl/
https://www.makingsensetogether.nl/

