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Bij pesten of ongewenst seksueel gedrag op het werk: meer informatie aangaande de stappen die 
kunnen worden ondernomen – zie keerzijde! 
 

Puurs, 7 november 2017  
 
 

Pesten op het werk “#stoppestennu!” 
 

 
Als je mensen vraagt wat ze van pesten vinden, krijg je 
onmiddellijk de reactie dat dit verwerpelijk is. 
 
Toch worden heel wat werknemers gepest. Het is voor velen 
onbegrijpelijk dat men andere mensen, collega’s vernedert of 

pest! Niemand wil het zwarte schaap zijn…. 
 
Sommige pesters begrijpen niet of staan onvoldoende stil bij de gevolgen 
van hun pestgedrag! 
 

Wij willen als ACV duidelijk maken dat we “dit gedrag” zielig vinden, wij 
nemen als vakbond afstand van zulke praktijken. Vandaar dat het ACV 
campagne wil voeren tegen dit verwerpelijk gedrag! 
 
 
  Pesters krijgen van ons een 
 
 

 
 

Syndicale groeten, 
 
Namens ACV bouw – industrie & energie      LBC-NVK 
Paul Schoeters           Caroline Segers 
Secretaris              Secretaris 
paul.schoeters@acv-csc.be           caroline.segers@acv-csc.be 

 
Uw militantenkern ACV ALCON 



Melding ongewenst gedrag  
 
Alcon stelt vertrouwenspersonen ter beschikking om medewerkers te ondersteunen en escalatie 
te voorkomen in geval van: geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.  
  

INTERN 
In eerste instantie kan een medewerker terecht bij de HR Focus maar er is eveneens de 
mogelijkheid om contact op te nemen met de interne vertrouwenspersoon.  In een persoonlijk 
gesprek, wordt samen met de betrokkene gepeild naar de precieze aard en de ernst van het 
probleem en wordt er samen gezocht naar een gepaste oplossing. Deze stap is niet verplicht om te 
volgen. Bij gebrek aan vertrouwen mag u onmiddellijk naar de externe adviseur stappen! 
  

EXTERN 
Als medewerker kan je rechtstreeks beroep doen op Dr. Van Soom in zijn rol als bedrijfarts, alsook 
op de externe medewerkers van Mensura. Zij kunnen vanuit hun externe positie een volledige 
neutraliteit garanderen.  

WETTELIJKE BESCHERMING 
Pas wanneer er officieel een klacht werd neergelegd bij de externe dienst voor pesten op het werk 
is er ook een wettelijke bescherming voorzien voor het slachtoffer van pesten op het werk. 
 
Contact opnemen? 
 
Interne vertrouwenspersoon 
  
Ine Servayge / 2100 / ine.servayge@alcon.com 
  
Externe medewerkers Mensura 
  
Dr. Van Soom   (03)220.08.00 
Karline Gys     (02)549.71.57 
  

 
 
 

 
ACV MELDPUNT (nationaal): 
 
U kan op dit icoon klikken op de website van ACV Online of via onze regionale website 
www.acvbiemechelenkempen.org 
 
Zo kan u een online formulier invullen om uw probleem aan te kaarten en advies 
te vragen. Een medewerker zal dan discreet contact opnemen of u persoonlijk 
advies geven.  
 

 
Meldpunt BPO ( NOVARTIS ) 
  
Novartis wereldwijd voorziet ook een Business Practice Office (BPO) waar medewerkers  
onethische zaken kunnen melden (bpo@novartis.com). 
Ga naar www.novartis.intra/bpo voor nadere informatie en de telefoonnummers van de BPO. 


