
FLOWchart Ombudsfunctie GOG in culturele en 
mediasector 

#youtoo? 

Je volgt een opleiding of werkt (vast of tijdelijk) in de culturele en/of mediasector, en je hebt een vervelende 
ervaring gehad of een klacht ivm (seksueel) grensoverschrijdend gedrag?  

1. Hé, ben je ok?  

Mensen kijken verschillend naar ongewenst gedrag en reageren er ook verschillend op.  Ongewenste situaties 
op de werkvloer kunnen hoe dan ook een impact hebben, op emotioneel, fysiek of . Blijf er niet mee zitten en 
deel je verhaal. 

2. Kijk eens of je bij een interne vertrouwenspersoon of externe preventieadviseur psychosociaal welzijn 
terecht kan. Soms vind je deze niet meteen of voel je niet volledig goed bij. Dat is ok.    

3. Contacteer dan Nina of Viktor van de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst: 

Nina.Callens@vlaamseombudsdienst.be 

Viktor.Vanderveken@vlaamseombudsdienst.be 

 
Als iemand ons contacteert met een vervelende ervaring of een klacht, dan is die persoon vaak al over 
een drempel gestapt om voor zichzelf op te komen. Wij nemen dus elke klacht serieus. We zijn gebonden 
aan beroepsgeheim dus elk gesprek is vertrouwelijk en anoniem zolang jij dit wenst.  

 
4. Wij nodigen je uit voor een gesprek en winnen bijkomende informatie in met betrekking tot je verhaal 

• Waar?  

• In de Genderkamer (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel)  

• Of op een andere locatie samen overeen te komen indien dit voor jou makkelijker is 

5. Tijdens het eerste gesprek zullen we vooral luisteren naar je verhaal en wat jouw verwachtingen zijn 

6. We onderzoeken alle verkregen informatie en bekijken hoe we jou het beste kunnen helpen 

a. Samen met jou identificeren en evalueren we de opties om herstel mogelijk te maken, dit kan vele 

verschillende vormen aannemen.  

b. Opties zijn: 

i. Contact opnemen met andere partijen, indien jij dit wenst en het gepast is  

ii. Contact opnemen met de organisatie binnen wiens context het gedrag gesteld werd  

iii. We werken met jou samen om een vergelijk te vinden en toekomstige problemen te 
vermijden 

iv. Wanneer we bepaalde stappen zelf niet kunnen opnemen, begeleiden we je door naar 
andere instanties die dit wel kunnen en ondersteunen je bij dit proces 

 

7. Wij nemen je verhaal ook -anoniem- op in onze database, zodanig dat we algemener kunnen 
terugkoppelen naar een transparanter beleid en richtlijnen rond (seksueel) ongewenste situaties op de 
werkvloer. Hoe meer verhalen we binnen krijgen, hoe sterker we hierin staan! 

#allofus 
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