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 Geachte heer/mevrouw, 
 
Met mijn brief van 3 december 2013, kenmerk A1109/147/01 bent u 
geïnformeerd over mijn voornemen u eisen te stellen voor de manier waarop u 
overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwetgeving dient op te heffen. 
 
Tegelijkertijd bent u - en indien van toepassing ook de werknemers - in de 
gelegenheid gesteld uw zienswijze hierover kenbaar te maken.  
 
U heeft hiervan geen gebruik gemaakt. 
 
Voor de in de kennisgeving genoemde overtredingen stel ik u, daartoe bevoegd op 
grond van de Arbeidsomstandighedenwet artikel 27, de volgende eisen:  
 
Eisen 
“U dient maatregelen te treffen gericht op het voorkomen of, indien dat niet 
mogelijk is, het beperken van psychosociale arbeidsbelasting van uw 
medewerkers. In verband hiermee dient u met betrekking tot het risico agressie 
en geweld de volgende maatregelen te treffen dan wel te verbeteren”: 
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beschikking schriftelijk bezwaar worden gemaakt door degene wiens belang 
rechtstreeks bij deze beschikking betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken 
na de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden 
ingediend bij de Minister  van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, t.a.v. de 
Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden, Bureau 
Ondersteuning, Team 1, Postbus 90801, 2509 LV ’s Gravenhage  (fax +31(0)70 
3335116). Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te 
bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van deze beschikking alsmede de reden(en) waarom de beschikking niet juist 
wordt gevonden. Het bezwaarschrift dient in de Nederlandse taal te zijn gesteld.  
 
Een bezwaarschrift kan ook per e-mail worden ingediend. Dan moet het 
bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze 
bijlage moet een ingescande natte handtekening bevatten. Hiermee wordt bedoeld 
dat het bezwaarschrift met de hand moet worden ondertekend, voordat het wordt 
ingescand en opgeslagen in pdf-formaat.  
Deze e-mail met bijlage kan gezonden worden naar:  wbja-bezwaren-bo-
t1@minszw.nl 
   
Voordat op het bezwaar wordt beslist, heeft u de mogelijkheid om uw bezwaar 
mondeling toe te lichten in een hoorzitting. De hoorzitting kan telefonisch of in 
persoon te Den Haag plaatsvinden. Ik verzoek u om in uw bezwaarschrift aan te 
geven of u gebruik wenst te maken van het recht om te worden gehoord en zo ja, 
op welke wijze.  
Ik verzoek u ook om bij het bezwaarschrift een kopie van deze beschikking en van 
eventuele andere op de zaak betrekking hebbende stukken te voegen. 
Het bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op. Dit houdt in dat, ook 
al is er bezwaar aangetekend tegen deze beschikking, de bestuurlijke boete 
binnen de gestelde termijn dient te worden betaald. 
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Van: @eigenhaard.nl
Aan:
Cc: @eigenhaard.nl
Onderwerp: Gevraagde stukken nav uw bezoek
Datum: maandag 9 september 2013 17:13:49
Bijlagen: Arbobeleid versie 1 0 2013 FINAL.PDF

Rapport RIE Eigen Haard definitieve versie (2).pdf
09-2013 Agressie protocol.docx
Overzicht locaties 2013.xls
Beleid Agressie en Geweld versie 090913.doc

Geachte mevrouw ,
 
Bijgaand treft u de informatie die wij u zouden nazenden. Indien u aanvullende informatie nodig
heeft dan vernemen wij dat graag.
In de bijlagen treft u:
 

·         De laatste risico Inventarisatie
·         Het arbobeleid
·         Laatste versie concept Beleid Agressie en Geweld (deze week geaccordeerd door OR)
·         Werkinstructie Receptie (agressieprotocol)
·         Lijst van locaties van Wijkbeheerder (te bereiken via 020-6801801 ons centrale

nummer)
 
U wordt deze week nog geïnformeerd over de namen en functies van de medewerkers waarmee
u donderdag as een gesprek heeft. Ook ontvangt u zsm een lijst met directe telefoonnummers
van de wijkbeheerderskantoren. Het klantcontactcentrum is soms lastig bereikbaar.
 
Met vriendelijke groet,
Eigen Haard
 

Eigen Haard ▪ Arlandaweg 88 ▪ Postbus 67065 ▪ 1060 JB Amsterdam ▪ Telefoon (020) 6 801 817
 
 

De informatie in de e-mailberichten die door of namens Eigen Haard worden verstuurd, is
uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde. Indien de ontvanger niet
de geadresseerde is, wordt deze verzocht de afzender op de hoogte te stellen door het
bericht te retourneren, en vervolgens de tekst en eventuele bijlagen te verwijderen.

De ontvanger wordt erop attent gemaakt dat Eigen Haard niet kan instaan voor de juiste en
volledige verzending van dit bericht en de tijdige ontvangst ervan.

Aan e-mailberichten van Eigen Haard kunnen geen rechten worden ontleend, noch kunnen
ze leiden tot enige aansprakelijkheid van Eigen Haard.
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Inleiding 

Eigen Haard werkt actief aan de veiligheid, gezondheid en het welzijn van haar medewerkers. Hiertoe 

zijn diverse ondersteunende Arbo-instrumenten ontwikkeld. Binnen de organisatie is veel kennis en 

informatie voor handen. Het Arbo beleid bundelt deze kennis.  

 

Deze notitie beoogt inzicht te geven in het proces, de organisatie van de bijbehorende taken, de 

betrokken partijen en verantwoordelijkheden. Daarbij is het een nevendoel om een nieuwe impuls te 

geven aan speerpunten zoals het omgaan met werkdruk en stress, omgaan met agressie en 

dergelijke. 

De afdeling HR neemt verantwoordelijkheid voor het opstellen en uitvoeren van het Arbobeleid en is 

initiatiefnemer en voorzitter van de Arbocommissie. 

 

Bij het opstellen van dit Arbobeleid zijn verschillende partijen betrokken, zoals leden van het Bestuur, 

de Directie, diverse managers en de OR.  

 

 

Afdeling HR, april  2013 
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1 Uitgangspunten 

De wettelijke regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden zijn uitgewerkt in de Arbowet, het 

Arbobesluit en relevante wet- en regelgeving. De Arbowet geeft in hoofdlijnen de verplichtingen weer 

van zowel de werkgever als de medewerker.  

 

Eigen Haard 
De belangrijkste verplichtingen uit de Arbowet voor Eigen Haard als werkgever zijn:  

a) De algemene zorg verlenen voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de 

medewerkers in verband met de arbeid;  

b) Opstellen van het Arbobeleid 

c) Ondersteuning zoeken van een Arbodeskundige/preventiemedewerker bij het opstellen van 

het Arbobeleid;  

d) Het uitvoeren van een risico-inventarisatie en –evaluatie; 

e) Voorlichting geven ;  

f) Melding en registratie van ongevallen en beroepsziekten;  

g) Het voorkomen van gevaar voor andere personen dan medewerkers zoals bezoekers, externe 

medewerkers en omstanders:  

h) Het organiseren van bedrijfshulpverlening;  

 

Medewerker 
Naast de verplichtingen van de werkgever, heeft elke medewerker een eigen verantwoordelijkheid als 

het gaat om voorzichtig te handelen en zorg te dragen voor de eigen veiligheid en gezondheid en die 

van anderen.  

Medewerkers spelen een belangrijke rol in het Arbobeleid. Zij zijn de ervaringsdeskundigen bij uitstek. 

Het is belangrijk dat hun ervaringen terechtkomen bij de Arbo-coördinator, preventiemedewerker of 

leidinggevende. Daarnaast is het belangrijk dat er onder de medewerkers draagvlak is voor het 

Arbobeleid. Maatregelen die iemand ziet zitten of die niet bekend zijn, leveren meestal weinig op. Als 

medewerkers zich betrokken voelen bij het Arbobeleid, zelf een signalerende rol hebben, oplossingen 

aandragen en zich verantwoordelijk voelen voor veilig, gezond en prettig werken, dan zal Arbobeleid 

meer effect hebben.  

 

1.1 Visie organisatie  

In de bedrijfsstrategie is beschreven welke rol Eigen Haard voor de organisatie en haar medewerkers 

ziet weggelegd. Vanuit één van de ambities: Vernieuwend vermogen richt het HR beleid zich op 3 

speerpunten: 

a) Een kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting die klaar is voor de toekomst 

b) Het stimuleren van ons vernieuwend vermogen 

c) Het zijn van een aantrekkelijke werkgever  

 

De ontwikkelingen in de markt in het algemeen en onze sector in het bijzonder vergroten de noodzaak 

om ons te richten op het duurzaam inzetbaar houden van onze medewerkers. Waaronder het ervoor 

zorgdragen dat medewerkers zijn opgewassen tegen de voortdurend veranderende omgeving. De 

arbeidsomstandigheden en daarmee het Arbobeleid spelen hierbij een belangrijke factor.  

 

Verder is het Arbobeleid gericht op het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van 

medewerkers, en op het voorkomen of beheersen van psychosociale arbeidsbelasting (seksuele 

intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk). Het bestuur en management organiseren het 

werk op zo’n manier dat onaanvaardbare risico’s in principe zijn uitgesloten.  
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Vermijdbaar verzuim en arbeidsongeschiktheid worden zo veel als mogelijk tegengegaan. Bestuur, 

directie en (staf-) management formuleren en evalueren hiertoe doelen en realistische streefcijfers 

voor hun eigen divisies/afdelingen. Seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie 

worden actief bestreden. Verder is het streven om medewerkers zo optimaal mogelijk in te zetten.  

 

Speciale aandacht gaat uit naar voorlichting en training voor leidinggevenden en medewerkers op 

deze onderwerpen. 
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2.3 (Coördinator) Preventiemedewerker 

De taken van de preventiemedewerkers omvatten tenminste: 

- De medewerking aan het verrichten en opstellen van een RIE 

- Uitvoeren van Arbo-maatregelen  

- Fungeren als aanspreekpunt voor medewerkers  

- Het adviseren aan en overleggen met de OR 

De Coördinator Preventiemedewerker is het centrale aanspreekpunt voor het preventiewerk.  

 

2.4 Hoofd BHV 

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het Hoofd BHV staan omschreven in het BHV 

plan als onderdeel van het BHV Noodplan.  

Samengevat heeft het Hoofd BHV een signalerende, adviserende, informerende en coördinerende rol. 

Het takenpakket bestaat onder andere uit: 

- Het organiseren (opzetten, beheren en actualiseren) van de bedrijfshulpverleningsorganisatie 

waaronder ontruimings-/bedrijfsnoodplannen, brandpreventie- en veiligheidsvoorzieningen. 

- Beheer van de bedrijfshulpverlening en de middelen. 

- Communicatie over de bedrijfshulpverlening met Arbocommissie en medewerkers. 

- Opleiden en geoefend houden van de bedrijfshulpverleners. 

- Verzorgen van BHV rapportages tbv o.a. Arbocommissie. 

- Communiceren met externe hulpverleners zoals brandweer, ambulancedienst en politie. 

 

2.5 BHV-medewerker 

De BHV’er neemt bij een incident de operationele leiding om alle noodzakelijke beslissingen te 

nemen. Hij draagt deze over op het moment dat de professionele hulpverlening arriveert. Het 

takenpakket bestaat uit: 

- Eerste hulp verlenen. 

- Beginnende brand beperken en bestrijden. 

- Een afdeling of het hele pand ontruimen (alarmeren en evacueren). 

- Signaleren en voorkomen van mogelijke gevaarlijke situaties. 

 

2.6 Technisch beheer 

Voor de gebouwen in eigen beheer is de afdeling Technisch beheer verantwoordelijk voor de locatie 

ten aanzien van o.a. het bouwbesluit, de gebruiksvergunning van de installaties en overige 

bouwkundige zaken zoals: 

- Bouwkundige elementen,  

- WTB installaties (o.a. klimaatsystemen, airco systemen verwarmings- en koelinstallaties). 

- Gebouwbeheersystemen, liftinstallaties. 

- Electra, noodverlichting, vluchtwegbewegwijzering. 

- Noodstroomvoorzieningen en aggregaat. 

- Brandmeldcentrales, brandmeldpanelen, blusgasinstallaties, sprinklerinstallaties. 

- Legionellapreventie, koolmonoxidedetectiesystemen, brandcompartimentering, etc. 

 

Het betreft hier het borgen/bewaken van certificaten, reparaties, meerjaren-onderhoud, keuringen, en 

preventief en correctief onderhoud.   
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2.7 Externe Arbodienst  

Beheersing van verzuim en arbeidsongeschiktheid is en blijft een doeltreffend middel om de 

effectiviteit en continuïteit van de bestaande medewerkers te vergroten.  

Eigen Haard heeft een contract met een Arbodienst voor de ondersteuning van deze doelstelling. Er is 

een vast contactpersoon bij de Arbodienst. 

 

De bedrijfsarts ondersteunt leidinggevenden door het begeleiden van, en adviseren over zieke 

medewerkers. Doel hiervan is het voorkomen en beperken van ziekteverzuim. De bedrijfsarts is 

verantwoordelijk voor het vaststellen van de medische beperkingen in relatie tot de arbeids (on-) 

geschiktheid van de medewerker. Hij oordeelt over de vraag of een medewerker (medisch gezien) kan 

werken. In de begeleiding van de zieke medewerker is de leidinggevende, ondersteund door 

bedrijfsarts en afdeling HR, casemanager binnen het ziekteverzuimproces. 

 

Elk jaar evalueert het bestuur in samenspraak met HR en de Arbocommissie de dienstverlening van 

de Arbodienst. Zo nodig wordt het bijgesteld.  

 

2.8 Flow Arboportaal 

Voor de preventie en beheersing van Arborisico’s zijn verder verschillende middelen beschikbaar 

zoals beschreven in de Arbo-werkboeken van FLOW (Fonds Leren en Ontwikkelen 

Woningcorporaties), sinds 1989 het scholings- en ontwikkelingsfonds voor alle wooncorporaties in 

Nederland. 

De werkboeken bevatten hulpmiddelen waarmee corporaties hun verplichtingen als werkgever, 

opdrachtgever en eigenaar op het gebied van de arbeidsomstandigheden op een correcte wijze 

kunnen nakomen. Voorbeelden van dergelijke hulpmiddelen zijn: vragenlijsten, procedures, V&G-

plannen, contractstukken, checklists en informatie over programma’s van eisen. 

  

Elke corporatie kan naar wens die hulpmiddelen gebruiken of aanpassen. De eerste vier delen zijn 

bedoeld voor de technische afdelingen van een corporatie om deze afdelingen zo specifiek mogelijk te 

kunnen voorzien van hulpmiddelen bij het treffen van maatregelen die de werkplek veilig en gezond 

houden conform wettelijke maatstaven. 

De laatste twee delen bevatten informatie en hulpmiddelen ten behoeve van arbeidsrisico’s in de 

kantooromgeving en het onderwerp psychosociale arbeidsbelasting – met als centrale 

aandachtsterreinen de onderwerpen werkdruk en agressie en geweld in relatie tot klanten. 

  

 

deel 1: wettelijk kader 

deel 2: nieuwbouw en herstructurering 

deel 3: planmatig onderhoud en beheer 

deel 4: niet-planmatig onderhoud en beheer 

deel 5: kantooromgeving (incl. 'het nieuwe werken') 

deel 6: psychosociale arbeidsbelasting 

 

2.9 Overig 

Zieke of gedeeltelijke zieke medewerkers die na 104 weken ziekte niet meer geheel of gedeeltelijk 

onder de loondoorbetalingsverplichting van hun werkgever vallen, komen in aanmerking voor een 

WIA/WGA uitkering. De verplichtingen die daaruit voortvloeien voor Eigen Haard als (ex-) werkgever 

zijn ondergebracht in een verzekering bij een specialiseerde verzekeraar. 
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3 Arbobeleidscyclus  

Het opstellen van een arbobeleid is geen doel op zich, maar een startpunt. We streven naar een 

proces van controleren, actualiseren en verbeteren. Zo wordt periodiek bijgehouden wat er is gedaan, 

welk effect de maatregelen hadden en waar aanvulling of bijsturing noodzakelijk is.  

 

3.1 Arbojaarplan 

Om het Arbobeleid als integraal onderdeel van het HR beleid en de bedrijfsdoelstellingen te 

verankeren, word door de Arbocommissie een Arbojaarplan opgesteld. In dit op te stellen plan worden 

alle acties op het gebied van arbeidsomstandigheden voor een kalenderjaar vooraf vastgelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schema 2: Arbo jaarplan en Arbo jaarverslag 

 

3.2 Arbojaarverslag 

Ter toetsing van de resultaten en de effecten van het jaarplan, wordt er na afloop van het jaar door de 

Arbocommissie een Arbojaarverslag opgesteld. In dit verslag zijn alle relevante gegevens met 

betrekking tot de arbeidsomstandigheden van een jaar te vinden. Het Arbojaarverslag geeft minimaal 

de volgende informatie: 

- De verzuimcijfers 

- Beschrijving van de acties die hebben plaatsgevonden om het Arbojaarplan te realiseren 

- Cijfers en kengetallen met betrekking tot alle Arbo-gerelateerde acties en voorvallen (PMO, 

MTO, SMT overleggen bedrijfsarts, inzet interventies, voorlichting, werkplekonderzoeken)  

- Verzamelde registratie (bijna-)ongevallen 

- Belangrijkste uitkomsten van in dat jaar gehouden RIE’s 

- Belangrijkste uitkomsten van PMO’s/MTO’s 

 

3.3 Communicatie 

Het Arbojaarverslag over het verstreken jaar en het Arbojaarplan voor het komende jaar worden in 

schriftelijke vorm aangeboden aan het bestuur, de OR en het DT. Aan alle geïnteresseerde 

medewerkers worden deze stukken ter beschikking gesteld via intranet. 

HR beleid 
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4 Risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) 

Het doel van een RIE is om alle mogelijke gevaren op het gebied van veiligheid, gezondheid en 

welzijn in de organisatie in kaart te brengen. Een RIE bestaat uit:  

- Een beschrijving van de gevaren die onlosmakelijk zijn verbonden aan de aard van de 

werkzaamheden in het algemeen en voor bepaalde categorieën medewerkers. 

- Een beschrijving van de maatregelen die al door het bedrijf worden getroffen om de risico’s 

van deze gevaren te beperken. 

- Een beschrijving van de (overblijvende) risico’s, rekening houdend met de getroffen 

maatregelen. 

- Een plan van aanpak met de maatregelen die het bedrijf nog zal gaan treffen om de 

(overblijvende) risico’s als gevolg van de gevaren verder te beperken en de termijn waar- 

binnen deze maatregelen zullen moeten zijn getroffen. 

- Een registratie van arbeidsongevallen die hebben geleid tot ziekteverzuim.  

 

De RIE mag globaal zijn, tenzij het risico een verdere inventarisatie noodzakelijk maakt. In de Arbowet 

en het Arbobesluit staat een aantal onderwerpen waarvoor een meer uitgebreide RIE-verplichting 

aanwezig is, zoals biologische agentia, fysieke belasting, geluid, straling, toxische stoffen, 

psychosociale arbeidsbelasting en persoonlijke beschermingsmiddelen.  

 

4.1 Aanpak 

Vanuit de Arbo commissie is de verantwoordelijkheid voor het initiëren en uitvoeren van de RIE 

belegd bij de preventiemedewerkers. De coördinator preventiemedewerkers neemt hierin het 

voortouw.  

Branchevereniging Aedes en de vakbonden FNV Woondiensten, CNV Vakmensen en De Unie 

hebben de branche-RIE samengesteld voor alle woningcorporaties in Nederland. Hiervoor is vooraf 

bekeken welke werkzaamheden in de woningcorporaties voorkomen en welke risico’s daar aan 

verbonden kunnen zijn. Eigen Haard maakt gebruik van deze branche-RIE (2013). Dit instrument is 

bovendien erkend door het Arbo Platform Nederland. 

Aanleiding voor het uitvoeren van een RIE kan zijn een aanpassing in de organisatie, aanpassing aan 

een gebouw of kantoor, opening en sluiting van kantoren. 

 

 

4.2 Betrokkenen 

De coördinatie van de RIE werkzaamheden gebeurt door de Coördinator Preventiemedewerker. De 

preventiemedewerkers zullen voor de uitvoering van de inventarisatie beschikbaar zijn. Ze kunnen dat 

niet zonder medewerking van hun collega’s. Nadat de RIE opnieuw is uitgevoerd en het plan van 

aanpak is opgesteld dient deze te worden getoetst voor een onafhankelijke partij.  

In het plan van aanpak zal duidelijk zijn waar de verantwoordelijkheid ligt voor de uitvoering van 

aanpassingen. Daar waar dat installaties of anderszins zaken zijn die gebouwenbeheer betreffen, ligt 

de verantwoordelijkheid bij de afdeling Vastgoedbeheer. Daar waar aanpassingen een facilitair 

karakter kennen, ligt de verantwoordelijkheid bij de afdeling Facilitaire Zaken. Daar waar 

aanpassingen een HR (beleid) karakter kennen, ligt de verantwoordelijkheid bij de afdeling HR. 

De Arbocommissie wordt jaarlijks door het bestuur geïnformeerd over plannen ten aanzien van de 

werklocaties van Eigen Haard zodat kan worden beoordeeld in hoeverre een RIE dient te worden 

uitgevoerd. 
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5  Preventief medisch onderzoek (PMO) 

De werkgever is volgens de Arbowet verplicht om de medewerkers periodiek een medisch onderzoek 

aan te bieden. Eigen Haard heeft er voor gekozen hiervoor een periode van 4 jaar te hanteren. Dit 

onderzoek is bedoeld om de gezondheidsrisico’s bij het werk zoveel mogelijk te voorkomen of te 

beperken. 

Voor Eigen Haard maakt het uitvoeren van een PMO onderdeel uit van de preventieve kant van het 

Arbobeleid. In de uitvoering wordt rekening gehouden met de uitkomsten van de RIE en MTO 

gegevens die beschikbaar zijn.  

 

5.1 Betrokkenen 

Het PMO wordt georganiseerd vanuit HR, in samenspraak met de OR en wordt in samenwerking met 

een gespecialiseerde dienstverlener uitgevoerd. 

De OR en de bedrijfsarts hebben een rol als het gaat om het bepalen van de doelstellingen en de 

vorm waarin het PMO plaatsvindt. Deelname aan het PMO is altijd vrijwillig. 

 

5.2 Uitkomsten 

De uitkomsten van het PMO worden gerapporteerd aan leidinggevenden, bestuur, OR en HR. De 

grootste risicofactoren zijn benoemd en er is een plan van aanpak opgesteld waarin maatregelen voor 

de korte en langere termijn worden geadviseerd aan management en bestuur.  
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6 Aanvullende voorwaarden voor het Arbobeleid 

6.1 Verantwoordelijkheden bevoegdheden en taken 

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever ervoor te zorgen dat de medewerkers de benodigde 

middelen en instructies worden verstrekt die nodig zijn voor een goede uitoefening van de taken in 

relatie met veiligheid, gezondheid en welzijn, De individuele medewerker dient de nodige 

zorgvuldigheid in acht te nemen bij het gebruik van de middelen en mee te werken aan voorlichting en 

instructies die de werkgever organiseert. Ook is de medewerker verplicht om de verstrekte 

(beschermings-) middelen goed te gebruiken en te verzorgen. Daarnaast hebben medewerkers een 

meldingsplicht aan de leidinggevende ten aanzien van gevaren en opmerkelijke situaties voor de 

veiligheid en gezondheid. 

 

6.2 Veiligheidsvoorschriften 

Geldende veiligheidsvoorschriften zijn van toepassing voor alle medewerkers en andere aanwezige 

personen in de eigen en gebruikte panden van Eigen Haard. Om werkzaamheden die bepaalde 

gevaren met zich meebrengen zo veilig mogelijk uit te voeren, worden veiligheidsvoorschriften 

opgesteld die minimaal voldoen aan de wettelijke voorschriften. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar 

werk- en bouwplaatsen. Medewerkers die onderhoudswerkzaamheden uitvoeren zijn VCA 

gecertificeerd. De verantwoordelijkheid voor de VCA certificering van medewerkers ligt bij Manager 

Technisch Beheer.  

 

6.3 Elektrisch gereedschap  

Werken met of aan elektrische objecten brengt een zeker risico met zich mee. Eigen Haard zorgt 

ervoor dat er veilig gewerkt kan worden. Voor wat betreft de elektrische veiligheid respecteren we de 

NEN 3140 norm (Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning). Gereedschap wordt 

periodiek gekeurd door speciaal daarvoor opgeleide personen. Toezien op dit proces is de 

verantwoordelijkheid van het Hoofd Onderhoud Regio.  

 

6.4 Bedrijfsongevallen en beroepsziekten 

Ondanks het op preventie en beheersing van risico’s gerichte beleid, kunnen bedrijfsongevallen en 

beroepsziekten plaatsvinden. Vanwege de meldingsplicht van bedrijfsongevallen en beroepsziekten 

aan de overheid stelt Hoofd BHV een procedure op in overleg en samenwerking met de Arbodienst. 

Jaarlijks rapporteert Hoofd BHV aan de Arbocommissie. 

 

6.5 Bedrijfsnoodplan en bedrijfshulpverlening (BHV) 

Het bedrijfsnoodplan omvat een meldingsprocedure, een bedrijfshulpverleningsplan, een 

ontruimingsprocedure en een BHV-organisatie in geval van een calamiteit. De uitvoering hiervan vindt 

plaats met behulp van de daarvoor aangewezen en opgeleide bedrijfshulpverleners. De coördinatie 

van deze organisatie ligt bij het Hoofd BHV.  

Over de ontwikkeling en toetsing van het BHV beleid en de samenhangende procedures en het 

uitvoeren van de inspecties is overleg met de Arbocommissie. Periodiek dienen de plannen te worden 

geactualiseerd. Jaarlijks rapporteert Hoofd BHV aan de Arbo commissie. 
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Bijlage A:  Notitie Gezondheid en Vitaliteit 

Binnen onze organisatie is, in toenemende mate, aandacht voor de gezondheid van de medewerkers. 

Hoe ver deze betrokkenheid gaat kan variëren van 

  

- eigen verantwoordelijkheid, geen punt van aandacht voor onze organisatie 

tot  

- we ondernemen van alles om de gezondheid van onze medewerkers te bevorderen 

 

Bij Eigen Haard zoeken we naar een gezonde balans. Alle gezondheid bevorderende maatregelen die 

het bedrijf neemt buiten het primaire werkproces om kun je betitelen als gezondheidsmanagement: 

“het systematisch managen van bedrijfsactiviteiten met als doel de gezondheid van mens en bedrijf te 

bevorderen, waarbij we gezond definiëren als fysiek, sociaal en mentaal welbevinden”.  Binnen Eigen 

Haard kennen we hier een aantal voorbeelden van. 

 

Bedrijfsrestaurant 

Binnen het assortiment is gekozen voor een gevarieerd aanbod, waarbij de eigen keus van de 

medewerker voorop staat. Hierbij is de saladebar, aanbod van gevarieerd fruit en niet te vaak een 

vette hap een bewuste onderdeel van het aanbod. De prijsstelling is laag. Voor de toekomst is de 

wens om het aanbod nog meer in lijn te brengen met de wens voor meer bewust, biologisch en 

verantwoorde keuzes. 

 

Bedrijfsfitness 

In samenwerking met een fitnessorganisatie is op de hoofdlocatie aan de Arlandaweg een volledig 

geoutilleerde fitnessgelegenheid beschikbaar. Op 4 dagen per week kan na het werk in een groepsles 

(aerobics, yoga) of individueel worden gesport. Op 2 van de 4 dagen bestaat ook de mogelijkheid om 

tussen de middag te sporten. Voor medewerkers in de randgemeenten waar Eigen Haard vestingen 

heeft is het mogelijk om tegen gereduceerd tarief een lidmaatschap bij een sportschool aan te vragen. 

 

Fysio op het hoofdkantoor 

Op twee dagen per week is, in samenwerking met een externe organisatie, een fysiotherapeut 

aanwezig. Zijn tijd is beschikbaar voor ingeplande consulten, inloopspreekuur en medische fitness op 

indicatie. Voornaamste doelstelling van de inzet van de fysiotherapeut is het snel en vakkundig 

faciliteren van medewerkers met klachten aan het bewegingsapparaat. Doordat medewerkers snel en 

efficiënt geholpen kunnen worden, er is slechts korte afwezigheid van de werkplek, wordt uitval actief 

voorkomen en re-integratie inspanningen na of ten tijde van ziekte actief ondersteund. In de meeste 

gevallen worden de consulten verhaald op de verzekering van de medewerker. In andere gevallen 

draagt Eigen Haard de kosten. 

 

Stoppen met roken 

Naar aanleiding van de resultaten uit het meest recente preventief medisch onderzoek (PMO) van 

2011-2012 heeft het bestuur besloten (eenmalig) een cursus stoppen met roken aan te bieden.  

 

Overige initiatieven 

Binnen de organisatie zijn de afgelopen jaren meerdere sportieve uitdagingen aangegaan die, al dan 

niet in samenwerking met de personeelsvereniging, medewerkers stimuleren om mee te doen. Een 

van de voorbeelden is de jaarlijkse Dam-tot-Dam loop. 
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Bijlage B: Verzuimprotocol 

 

Ziekteverzuim Protocol Eigen Haard 

 

Verzuim tot 6 weken  
 

1. Op de eerste ziektedag meldt de werknemer zich vóór 9.00 uur ziek bij de werkgever (bij 

leidinggevende en als deze niet aanwezig is bij het afdelingssecretariaat). De leidinggevende 

of het afdelingssecretariaat meldt dit direct per mail aan 

ziekenhersteldmeldingen@eigenhaard.nl.  

 

 De procedure van hersteldmelden gebeurt op dezelfde wijze als het ziekmelden: voor 9.00 uur 

bij de leidinggevende en als deze niet aanwezig is bij het afdelingssecretariaat. De 

leidinggevende of afdelingsecretariaat meldt dit per mail aan 

ziekenhersteldmeldingen@eigenhaard.nl.  

 

2. Op de eerste ziektedag zal de werkgever (leidinggevende) telefonisch contact opnemen met 

de zieke werknemer om te informeren naar de arbeidsongeschiktheid, om een indruk te 

krijgen van de mogelijke duur van het verzuim en de betekenis daarvan voor de 

werkzaamheden.  

 

3. Verblijft de werknemer niet op het eigen adres, dan dient men het verpleegadres op te geven. 

Bij ziekte tijdens vakantie in het buitenland kan niet alleen worden volstaan met een 

telefonische ziekmelding. Na terugkeer dient tevens een verklaring van de behandelende arts 

(ter plaatse) overlegd te worden.  

 

4. Bij langer dan 3 dagen aaneengesloten ziek, zal de werkgever (leidinggevende) opnieuw 

telefonisch contact opnemen met de zieke werknemer en informeren naar het herstel. Indien 

het te verwachten is dat dit langer gaat duren, zal hij /zij de werknemer uitnodigen voor een 

gesprek.  

 

 Vanaf de 3e ziekmelding in het lopende jaar moet de leidinggevende een gesprek aangaan 

met de medewerker om het herhaaldelijk ziekteverzuim te bespreken. De leidinggevende kan 

via de afdeling HR de medewerker die zich herhaaldelijk ziek meldt laten bezoeken door een 

controleur.  

 

5. In week 1 meldt de werkgever (HR) de werknemer ziek bij de Arbodienst.  

 

6. In week 2 roept de Arbodienst de werknemer op voor een bezoek aan de 

verzuimconsulent/verpleegkundige of bedrijfsarts.  

 

7. Bij dreigend langdurig verzuim wordt de werknemer door de Arbodienst zo spoedig mogelijk 

opgeroepen voor het re-integratie spreekuur van de bedrijfsarts. Let op: Wanneer een 

medewerker is opgeroepen door de Arbodienst en de afspraak niet kan doorgaan omdat de 

datum en/of het tijdstip niet uitkomt of omdat de medewerker inmiddels is hersteld moet dit 

uiterlijk 48 uur voor het plaatsvinden van de afspraak gemeld worden bij de Arbodienst. 

Wanneer dit niet gebeurt zal de Arbodienst de afspraak in rekening brengen en zal de 

werkgever deze kosten terugvorderen bij de werknemer.  
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Verzuim na 6 weken  
 

8. Uiterlijk in week 6 maakt de Arbodienst een probleemanalyse, geeft een advies aan de 

werkgever en de werknemer en geeft informatie over de rechten en plichten van de werkgever 

en de werknemer. Alle medische informatie is geheim en wordt pas aan de werkgever 

doorgegeven als de betrokken werknemer hiervoor toestemming heeft gegeven.  

 

9. Uiterlijk in week 8 maken werkgever (leidinggevende) en werknemer gezamenlijk een plan 

van aanpak voor re-integratie. Eventueel met behulp van de HR functionaris. (Formulier: Plan 

van aanpak re-integratie van het UWV)  

 

10. Bij voortduring van de ziekte zal er maandelijks overleg zijn tussen de werkgever 

(leidinggevende) en werknemer.  

 

11. In maand 8 meldt de werkgever (HR) de werknemer ziek bij het UWV.  

 

12. In week 50 zal de re-integratie worden geëvalueerd tussen de werknemer en werkgever.  

  

13. Vanaf de eerste maand van het 2e jaar ziekteverzuim zal de werkgever overgaan tot het 

uitbetalen van 70% van het bruto maandsalaris. De werkgever mag maximaal 170% van het 

loon uitbetalen in 2 jaar.  

 

14. 17 weken voor het einde van het 2e jaar arbeidsongeschiktheid stuurt het UWV het WiA-

aanvraagformulier naar de werknemer.  

 

15. De Arbodienst maakt een actueel oordeel bij de probleemanalyse en stuurt dit document naar 

de werkgever (HR). De medische informatie stuurt de Arbodienst naar de werknemer.  

  

16. Werkgever (leidinggevende) en werknemer voeren de re-integratie -activiteiten uit, evalueren 

regelmatig het plan van aanpak tijdens het SMT(Sociaal Medisch Teamoverleg) en stellen het 

zo nodig bij. Ook kan eventueel door de Arbodienst geadviseerde externe hulp ingeschakeld 

worden. Van het gesprek wordt door de werkgever (HR) een verslag gemaakt dat in het re-

integratie- dossier op de afdeling HR wordt opgeborgen.  

 

17. Komt het tot een WIA-aanvraag, dan stelt de werkgever (HR) een re-integratie verslag samen, 

met daarin alle documenten over de re-integratie.  

 

18. Uiterlijk 11 weken voor het einde van het 2e jaar arbeidsongeschiktheid stelt de werknemer 

een re-integratie verslag samen en vult het evaluatieformulier in. Dit verslag stuurt hij samen 

met de WIA-aanvraag naar het UWV.  

 (Formulier: Evaluatie bij de WIA-aanvraag van het UWV)  

 

19. Werkgever en werknemer kunnen samen besluiten om de WIA-aanvraag uit te stellen. 

Bijvoorbeeld als de werknemer op korte termijn weer volledig aan de slag kan of als de 

werkgever en werknemer denken dat de re-integratie -inspanningen (nog) niet voldoende zijn.  

 

20. Het UWV beoordeelt aan de hand van het re-integratie verslag of werkgever en werknemer 

genoeg re-integratie -inspanningen hebben geleverd. Vervolgens wordt de werknemer 

uitgenodigd voor het WIA-onderzoek.  

 

21. Het UWV toetst op basis van het re-integratie verslag of werkgever en werknemer voldoende 

re-integratie inspanningen hebben geleverd. Zo niet, dan leidt dat tot sancties.  

 

22.  Na 2 jaar start de mogelijke WIA-uitkering. 
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Bijlage C: Instructie voor beeldschermwerkers 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.  Instellingen 
 

Hieronder vind je richtlijnen voor het juist instellen van de werkplek. Een goed ingestelde stoel biedt je 

lichaam optimale ondersteuning. Dit is echter geen garantie voor het voorkomen van klachten. Er 

worden slechts voorwaarden gecreëerd voor het optimaal gebruik maken van de werkplek. 

Afwisseling van zowel lichaamshouding en beweging als van diverse taken en bezigheden is minstens 

zo belangrijk. 

 

Zithoogte (1) 

Als uitgangshouding ga je zo ver mogelijk naar achteren zitten op uw stoel, met de romp rechtop en je 

rug tegen de rugleuning van de stoel. De voeten staan hierbij plat op de grond, recht onder de knieën. 

Er is sprake van een optimale zithoogte wanneer de bovenbenen gelijkmatig worden ondersteund (en 

niet worden afgekneld door afhangende benen) en een hoek van ongeveer 90 graden maken met de 

onderbenen. 

 

Zitdiepte (2) 

Wanneer je stevig tegen de rugleuning aan gaat zitten moet je een vuist tussen de voorkant van de 

zitting en de knieholte kunnen plaatsen. Dit voorkomt afknelling van bloedvaten en zenuwen in de 

knieholte door de rand van de stoel. 

 

Lendensteun (3) 

De belangrijkste functie van de rugleuning is het bevorderen van een neutrale houding van de 

wervelkolom. Door steun te bieden ter hoogte van de bekkenrand kan het bekken niet 

achteroverkantelen en de onderrug in een onnatuurlijke houding dwingen. Stel de hoogte van de 

rugleuning zo in dat je de lendensteun (bolling) tegen de bovenrand van het bekken voelt. Wanneer je 

dit niet prettig vindt kun je de lendensteun iets hoger instellen, in de 'holling' van de rug. Tussen de 

rugleuning en de zitting dient voldoende vrije ruimte te zijn voor de billen. 

 

Armsteunen (4) 

Leg in zittende houding de vingertoppen van je rechterhand op je rechter sleutelbeen. Zorg ervoor dat 

de bovenarmen ontspannen langs het bovenlichaam hangen. De punt van je elleboog wijst de juiste 

hoogte van de rechter armsteun aan. Herhaal dit voor de linkerarm. Bij een juiste instelling moet het 

mogelijk zijn de 

onderarmen ontspannen op de armsteunen te laten rusten, zonder dat de schouders omhoog worden 

geduwd. 

 

Stel de breedte van de armsteunen zo in dat de ellebogen dicht bij het lichaam kunnen worden 

gehouden, op maximaal een vuistdikte afstand. 

 

Lichaamslengte 

 
200 195 190 185 180 175 170 165 160 155 150 

Hoogte werkvlak 

 
82 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 

Hoogte lendesteun 30 29 28 27 26 25 25 24 23 23 22 

Hoogte zitting 

 
54 53 51 50 49 47 46 44 43 42 41 

Diepte Zitting 

 
41 41 41 41 41 41 40 39 38 38 38 
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Werkbladhoogte (5) 

Wanneer je meer dan 50% van de tijd gebruik maakt van het toetsenbord, dient de werkbladhoogte zo 

te worden ingesteld dat deze overeenkomt met de hoogte van de armsteunen; het steunvlak van de 

armsteunen loopt als het ware over in het werkvlak. Als de werkbladhoogte niet instelbaar is kan het 

nodig zijn een voetensteun te gebruiken (bij een te hoog werkblad). Relatief te lage tafels kunnen met 

hulpmiddelen hoger worden geplaatst. Wanneer je voornamelijk lees- en schrijftaken verricht of met 

de muis werkt, kun je een ca. 5 cm hogere werkbladhoogte aanhouden. 

 

2.  Inrichting van de beeldschermwerkplek 
 

Deze instructie is gericht op de inrichting van de directe 

beeldschermwerkplek. Daarvoor zal niet worden ingegaan 

op (algemene) omgevingsfactoren zoals de benodigde 

oppervlakte, het verlichtingsniveau, geluid en klimaat. De 

inrichting van de beeldschermwerkplek wordt in het 

algemeen bepaald door de gebruiksfrequentie van 

beeldschermapparatuur (beeldscherm, toetsenbord en 

muis) en andere hulpmiddelen zoals telefoon, 

rekenmachine en naslagwerken. 

 

Positie beeldscherm 

Het beeldscherm en het toetsenbord moeten zo geplaatst zijn dat je er recht achter kunt plaatsnemen. 

Spiegelingshinder in het beeldscherm kun je voorkomen door uw beeldscherm haaks op het raam en 

op geruime afstand van het raam (minimaal 1,5 meter) te plaatsen. Let er bovendien op dat het licht 

van de armaturen niet in de richting van uw ogen kan worden gespiegeld. Ook moet worden 

voorkomen dat je rechtstreeks tegen het daglicht in kijkt. Indien deze situatie niet vermeden kan 

worden is een effectieve helderheidwering noodzakelijk. 

 

Beeldscherminstelling 

Wat betreft de kleurinstelling van het beeldscherm verdient een lichte achtergrond met donkere tekens 

de voorkeur; er treedt minder snel spiegelingshinder op en de wijze van presentatie komt overeen met 

die van geschreven tekst. 

 

Beeldschermhoogte 

Als je recht vooruit kijkt moet je midden in de bovenste helft van het scherm kijken. Afhankelijk van de 

grootte van de monitor komt dit neer op 5 à 10 cm onder de bovenrand van het scherm (het glazen 

gedeelte).  

 

Kijkafstand (6) 

De aanbevolen afstand tussen de ogen en het beeldscherm (kijkafstand) is afhankelijk van de 

afmetingen van het beeldscherm: 

 

14 inch 50 - 70 cm 

15 inch 55 - 75 cm 

17 inch 60 - 85 cm 

21 inch 75 - 105 cm 

 

Afhankelijk van de lettergrootte kunnen aanpassingen nodig zijn. Om te voorkomen dat de ogen zich 

telkens op een andere afstand moeten instellen, dienen toetsenbord, document en beeldscherm zich 

op ongeveer gelijke kijkafstand te bevinden. 

 

Toetsenbord en muis 

De afstand tot het toetsenbord moet zo zijn dat je er in een goede houding (rechtop zittend met de 

bovenarmen ontspannen langs het lichaam en de onderarmen en handen horizontaal) op kunt 

werken. Houdt bij het bedienen van de muis je bovenarm dichtbij het lichaam. 
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Overige hulpmiddelen 

De middelen die het meest worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld telefoon, schrijfblok en pen dienen 

zoveel mogelijk binnen de reikafstand te worden geplaatst. In de praktijk komt dit neer op plaatsing 

binnen een straal van ongeveer 50 cm. 

 

 

3.  Zithouding 
 

Beeldschermen hebben het kantoorwerk ingrijpend veranderd. Het is intensiever geworden. Vroeger 

waren meer handelingen nodig om een taak uit te voeren, bijvoorbeeld een dossier uit de kast halen, 

een map opbergen of overleggen met een collega. Handelingen die variatie in de functie aanbrachten. 

Veel van deze handelingen zijn door het beeldscherm overbodig gemaakt. Beeldschermwerk is 

plaatsgebonden en weinig variatie in houding is mogelijk. Door het gebrek aan beweging is bij 

beeldschermwerk vaak sprake van statische belasting. Men spreekt van statische belasting wanneer 

spieren gedurende enige tijd zonder onderbreking aangespannen zijn. Wanneer je bijvoorbeeld in een 

voorovergebogen houding zit, zijn uw rugspieren continu aangespannen om te voorkomen dat je 

voorover valt. Wanneer je met opgetrokken schouders werkt zijn de nek- en schouderspieren 

langdurig een beetje aangespannen. Statische belasting veroorzaakt een verminderde doorbloeding 

van de betreffende spieren. De toevoer van zuurstof en de afvoer van afvalstoffen worden belemmerd, 

waardoor pijnklachten ontstaan. Een natuurlijke reactie op pijn is een toename van de spierspanning, 

waardoor de doorbloeding nog meer wordt beperkt en de pijn verder toeneemt. Statische 

(over)belasting kun je voorkomen door een ontspannen werkhouding en door regelmatig van houding 

te veranderen. 

 

Hoofd 

Het is belangrijk dat het hoofd zoveel mogelijk rechtop wordt gehouden. Langdurig of veelvuldig 

vooroverbuigen is zeer vermoeiend voor de nek- en schouderspieren. Werken met het hoofd langdurig 

of veelvuldig zijwaarts gedraaid heeft hetzelfde effect als vooroverbuigen en kan klachten aan de 

nekspieren veroorzaken. Probeert U het zijwaarts draaien zoveel mogelijk te beperken door recht 

achter het beeldscherm plaats te nemen. 

 

Schouders 

Schouders raken tijdens het werk al snel gespannen en kunnen hard aanvoelen. Door gespannen 

(opgetrokken) schouders ontstaat vaak een slechte doorbloeding in de schouders, armen en handen. 

Dit leidt dan niet alleen tot klachten in de schouders, maar vaak ook in de armen en handen en kan 

ernstige gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk dat uw bovenarmen ontspannen langs uw 

lichaam hangen. Bij beeldschermwerk is het bovendien van belang dat uw onderarmen worden 

ondersteund. 

 

Rug 

Om onnodige belasting te voorkomen is het van belang de natuurlijke kromming van de rug zoveel 

mogelijk in stand te houden. Door de lendensteun van uw stoel tegen de bekkenrand te plaatsen, 

wordt de natuurlijke kromming van uw rug ondersteund. 

 

Armen 

Belangrijk is dat de ellebogen van de beeldschermwerker gemakkelijk kunnen bewegen en 

ontspannen bij het lichaam gehouden kunnen worden. Ellebogen die naar buiten of naar voren 

worden gehouden, zoals naar een toetsenbord dat ver van het lichaam af staat, belasten de 

schouders meer. De armen worden het minst belast wanneer de bovenarmen ontspannen langs het 

lichaam hangen en de onderarmen hier haaks op worden gehouden (horizontaal). Zo ontstaat een 

hoek van negentig graden. Om deze werkhouding te kunnen aannemen moet het tafelblad op de 

juiste hoogte worden ingesteld. Wanneer de tafel te hoog staat, is de kans groot dat met opgetrokken 

schouders wordt gewerkt. 

 

Handen en polsen 

Tijdens beeldschermwerk bewegen voornamelijk de handen. Extreme gewrichtsstanden van de pols 

beperken de krachtoverbrenging en de doorbloeding naar de hand. Daarom is het belangrijk dat de 
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handen en polsen zo veel mogelijk in een lijn worden gehouden met de onderarmen. De bediening 

van de muis dient plaats te vinden van uit de arm en niet vanuit de pols. 

 

Benen en voeten 

Voor een goede ondersteuning van de bovenbenen dient de hoek tussen boven- en onderbenen 

ongeveer 90 graden te zijn. Wanneer je je voeten plat op de grond plaatst mogen de bloedvaten en 

zenuwen aan de achterzijde van de bovenbenen niet worden afgekneld. Dit zou gebeuren wanneer de 

stoel te hoog staat. Wanneer de tafel of stoel niet laag genoeg ingesteld kan worden dien je een 

voetensteun te gebruiken. 

 

Afwisseling 

Een goede zithouding is belangrijk. Maar het is nog veel belangrijker om regelmatig van houding te 

wisselen. Ook is het goed om regelmatig het beeldschermwerk kort te onderbreken. Wanneer meer 

dan twee uur op een dag beeldschermwerk wordt verricht, geldt de regel dat minimaal na elke twee 

uur het beeldschermwerk 10 minuten dient te worden onderbroken. Bij cyclisch werk, zoals het 

invoeren van gegevens, wordt aangeraden elk uur een dergelijke 'pauze' in te lassen. Tijdens deze 

onderbrekingen kan andersoortig werk worden verricht, waarbij de belasting duidelijk verschilt van die 

tijdens beeldschermwerk (bijvoorbeeld kopiëren, faxen, overleg). Ook kunnen in deze pauzes 

ontspannings- en rekoefeningen worden gedaan. 

 

 

4.  Oefeningen 
 

Naast een juiste instelling en inrichting van de werkplek en een goede werkhouding is het van groot 

belang om regelmatig, bijvoorbeeld elk half uur of uur rek- en ontspanningsoefeningen te doen. Deze 

oefeningen stimuleren de doorbloeding van de lichaamsdelen die bij beeldschermwerk worden belast. 

Het kan klachten en pijn beperken of zelfs voorkomen. Hieronder wordt een aantal oefeningen 

gegeven die u op de werkplek kunt uitvoeren. Doe de oefeningen rustig en stop als het pijn doet. 

 

Wanneer u klachten heeft, overleg dan met uw arts welke oefeningen geschikt zijn. 

 

1. Zit rechtop, houdt de kin in en buig uw hoofd naar voren. Wacht enkele seconden. Buig 

daarna uw hoofd naar achteren en wacht enkele seconden. Ga weer rechtop zitten en draai 

uw hoofd naar links en vervolgens naar rechts. Wacht telkens enkele seconden. 

2. Zit of sta rechtop, span de buikspieren een beetje aan. Breng uw schouders naar de oren, 

houdt dit een seconde vast en laat de schouders vallen. 

3. Maak met uw schouders een zo groot mogelijke ronddraaiende beweging naar achteren. 

4. Ontspan uw schouders, laat de armen hangen en wapper uw handen los gedurende ongeveer 

20 seconden. 

5. Laat uw armen afhangen en draai uw handen tegelijkertijd een aantal malen linksom en 

rechtsom. 

6. Pak met de linkerhand de buitenkant van uw rechterhand en buig deze voorzichtig naar de 

pols toe (naar binnen) tot u een beetje rek voelt. Houdt enkele seconden vast. Herhaal dit voor 

de linkerhand. 

7. Breng uw handen achter uw nek en breng de ellebogen naar achteren. U voelt een lichte rek 

in de schoudergordel. Houdt dit enkele seconden vast en ontspan door de ellebogen naar 

voren te brengen. 

 

5. Tot slot 
 
Aan de hand van deze instructies kun je zelf de werkplek op de juiste wijze instellen en inrichten. Ook 

weet je nu hoe je statische overbelasting kunt voorkomen door een ontspannen zithouding, 

afwisseling en oefeningen. Wanneer je toch klachten houdt of krijgt bij het uitoefenen van je 

werkzaamheden, kun je het beste de (bedrijfs-)fysiotherapeut of de bedrijfsarts consulteren. Wacht 

hier niet te lang mee; in een vroeg stadium zijn klachten vaak gemakkelijker te behandelen.
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Bijlage D: Beleid Agressie en Geweld 

Zie intranet 
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Inleiding 

Woningstichting Eigen Haard wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, pesten, 

agressie, geweld en discriminatie voorkomen en bestrijden. Seksuele intimidatie, pesten, agressie, 

geweld en discriminatie horen niet thuis bij Woningstichting Eigen Haard. Medewerkers respecteren 

over het algemeen elkaars grenzen, maar als dit niet het geval is, als iemand wordt lastiggevallen, 

doet diegene er goed aan direct duidelijk te maken niet gediend te zijn van dit soort gedrag. Soms is 

dat moeilijk en dan is het verstandig om de hulp in te roepen van een collega of een leidinggevende. 

De gevolgen van ongewenste omgangsvormen kunnen voor iedereen verschillend zijn. Ze kunnen 

bijvoorbeeld stress veroorzaken, maar kunnen ook het gevoel geven dat men zijn vrijheid en 

zelfstandigheid kwijtraakt. Het slachtoffer kan er tegenop zien om naar zijn werk te gaan. 

Medewerkers kunnen er zelfs ziek door worden of besluiten ‘vrijwillig’ van baan te veranderen. Bij 

Woningstichting Eigen Haard kunnen medewerkers een beroep doen op de steun van de 

vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon biedt emotionele en praktische ondersteuning aan 

personen die geconfronteerd worden met seksuele intimidatie, pesterijen, agressie, geweld of 

discriminatie en bieden consultatie aan personeelsleden die beroepshalve geconfronteerd worden 

met dergelijke klachten. 

 

Daarnaast kunnen medewerkers een beroep doen op de Klachtencommissie van  Woningstichting 

Eigen Haard. Hiertoe kan de medewerker zich wenden met een klacht op het gebied van ongewenst 

gedrag. De Klachtencommissie werkt op basis van een klachtenregeling. In de klachtenregeling staat 

onder meer aan welke eisen de Klachtencommissie moet voldoen, op welke manier de klacht moet 

worden behandeld, de termijn waarbinnen dit moet gebeuren, dat er hoor en wederhoor dient plaats 

te vinden en dat de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen moet worden beschermd. 

                                                      
 Voor de definities wordt verwezen naar b jlage 1. 
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I. Beleid 

Wetgeving 

Het management van Woningstichting Eigen Haard is medeverantwoordelijk voor het lichamelijk en 

psychisch welzijn van de medewerkers. Het gaat dus niet alleen om het aantal decibel waaraan 

medewerkers blootgesteld zijn of de hoogte van hun werkblad, maar ook of medewerkers zich sociaal 

veilig genoeg voelen om hun werk naar behoren te kunnen uitoefenen. 

 

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat werkgever en werknemer beiden verplicht zijn zich als een 

goed werkgever en een goed werknemer te gedragen. Zo moet er ‘goede zorg’ zijn voor de andere 

partij. In de Arbo-wet is vastgesteld dat iedere werkgever verplicht is om ‘binnen het algemene 

arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid te voeren gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk 

is beperking van psychosociale arbeidsbelasting.’ Seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en 

intimidatie van collega’s onderling horen hier ook bij. 

 

De Arbo-wet richt zich op de totale beleidsvoering. Die omvat zowel preventie als opvang en 

begeleiding van slachtoffers. Bij preventie kan daarbij gedacht worden aan bouwkundige 

voorzieningen, organisatorische maatregelen en deskundigheidsbevordering. Voor opvang en 

begeleiding gaat het bij Woningstichting Eigen Haard om onderstaande activiteiten: 

 opstellen interne klachtenprocedures 

 aanstellen van een vertrouwenspersoon 

 voorlichting en informatieverspreiding over rechten en plichten rond grensoverschrijdend gedrag, 

uitgevoerde risicoanalyses, procedures 

 opleiding en training hiërarchische lijn en operationele medewerkers 

 na een melding uitvoeren van incidentanalyse en feedback. 

Steun van het management 

Een goed beleid, dat gesteund wordt door het management, is een absolute voorwaarde voor het 

voorkómen van seksuele intimidatie en geweld op de werkplek. Het management bepaalt welk gedrag 

wel of niet acceptabel is. Zij hebben daarin een voorbeeldfunctie en zij zijn ook degenen die de 

handhaving moeten uitvoeren. Het beleid beschrijft de disciplinaire maatregelen bij een bewezen 

overtreding. Op die manier wordt vertrouwen opgebouwd. Grensoverschrijdend gedrag krijgt in een 

dergelijk klimaat minder kans. 

Creëren van draagvlak 

Belangrijk is dat al in een vroeg stadium wordt gewerkt aan draagvlak voor het beleid rond gewenste 

omgangsvormen zodat afspraken hierover door een meerderheid van de medewerkers herkend en 

gedragen worden. 

Monitoren van beleid 

Het monitoren van beleid van grensoverschrijdende omgangsvormen is extra belangrijk omdat het 

effect van de invoering van nieuw beleid altijd enige tijd op zich laat wachten. Er moet een 

cultuurverandering tot stand worden gebracht, een andere manier van denken en doen, en dat kost 

tijd. 

Communicatie van beleid 

Duidelijke communicatie over wat in de organisatie wel en niet geoorloofd is, heeft bij Woningstichting 

Eigen Haard een belangrijke preventieve werking. Om de betrokkenheid bij de afspraken te vergroten 

zijn er binnen Woningstichting Eigen Haard gedragsregels, een integriteitcode en klokkenluider 

regeling ontwikkeld. 
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II. Gedragscode Woningstichting Eigen Haard 

Hier verwijzen wij naar de Personeelsgids (PG) van Eigen Haard. In de PG van Eigen Haard zijn 

gedragsregels opgenomen en verder is er een integriteitcode en klokkenluider regeling vastgesteld. 

De gedragsregels, integriteitcode en klokkenluider regeling zijn in overleg met de Directie en 

Ondernemingsraad goedgekeurd en vastgesteld.  

 

III. (Externe) Vertrouwenspersoon 

Dit protocol stelt regels ten aanzien van de taak en verantwoordelijkheden van de 

vertrouwenspersoon. Daarnaast zijn regels opgenomen voor het omgaan met vertrouwelijke 

informatie door de vertrouwenspersoon. 

 

Dit protocol maakt onderdeel uit van de Klachtenregeling Woningstichting Eigen Haard. De 

begripsbepalingen uit die regeling zijn van overeenkomstige toepassing op dit protocol. 

De vertrouwenspersoon 

De vertrouwenspersoon verzorgt de opvang van degene die zich geconfronteerd voelt met alle eerder 

beschreven ongewenste omgangsvormen en heeft ook een preventieve taak. 

Positionering 

De werkgever benoemt na overleg met de ondernemingsraad ten minste een vertrouwenspersoon. Bij 

de aanstelling van een vertrouwenspersoon wordt een specifiek benoemingscontract opgesteld, dat 

naast de gebruikelijke bepalingen tevens bepalingen bevat die in de taak- en functieomschrijving van 

de vertrouwenspersoon zijn neergelegd. Voortijdig ontslag uit de functie van vertrouwenspersoon is 

mogelijk, als deze bijvoorbeeld niet meer het vertrouwen geniet van de organisatie, als de taken niet 

naar behoren vervuld worden of als het belang van betrokkenen wordt geschaad. De 

vertrouwenspersoon kan ook op eigen verzoek zijn taken neerleggen. 

Gewenste omgangsvormen of seksuele intimidatie? 

Een vertrouwenspersoon voor alle vormen van grensoverschrijdend gedrag heeft als voordeel dat 

medewerkers van Woningstichting Eigen Haard die bij deze vertrouwenspersoon binnen stappen niet 

direct bestempeld worden als slachtoffer van seksuele intimidatie. Het nadeel is dat medewerkers 

minder expliciet worden uitgenodigd om met klachten over seksuele intimidatie te komen. Bovendien 

valt de boodschap weg dat de directie/het bestuur de preventie en bestrijding van het verschijnsel 

seksuele intimidatie zo belangrijk vindt dat er een specifieke functionaris voor wordt benoemd. Dit kan 

afbreuk doen aan de preventieve werking die uitgaat van een vertrouwenspersoon seksuele 

intimidatie. Voor de vertrouwenspersoon betekent het dat de noodzaak van specifieke deskundigheid 

voor de begeleiding van slachtoffers van seksuele intimidatie minder prominent aanwezig is. 

Taken vertrouwenspersoon 

De vertrouwenspersoon: 

 Ziet erop toe dat iedereen binnen de organisatie op de hoogte is van het bestaan van de 

vertrouwenspersoon en de klachtenprocedure. 

 Is medeverantwoordelijk voor een sociaal veilig werkklimaat. 

 Functioneert als eerste aanspreekpunt bij meldingen van ongewenste omgangsvormen en zorgt 

voor de eerste opvang en begeleiding van degene die met ongewenste omgangsvormen is 

geconfronteerd. 

 Zoekt samen met de medewerker naar oplossingen, geeft ondersteuning en advies en gaat na of 

een oplossing in de informele sfeer tot de mogelijkheden behoort. 
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 Geeft informatie over de mogelijk te volgen procedures - naast de interne klachtenprocedure ook 

over de strafrechtelijke of civielrechtelijke procedure - en de consequenties daarvan. 

 Stelt op verzoek van de medewerker de klacht op schrift of ondersteunt de melder daarbij en 

stuurt deze naar de secretaris van de Klachtencommissie. 

 Indien nodig verwijst de vertrouwenspersoon de melder naar (in)formele daarvoor in aanmerking 

komende (hulpverlening) instanties. Ondersteunt de medewerker bij het inschakelen van deze 

instanties, hieronder vallen ook politie en officier van justitie. 

 Kan indien daar om gevraagd wordt, in overleg met de medewerker en het bevoegd gezag, 

aangifte doen bij zedenpolitie of officier van justitie in geval van ontucht, aanranding en/of 

verkrachting. 

 Neemt maatregelen om op korte termijn de situatie van de medewerker te verbeteren, gericht op 

het stoppen van de ongewenste omgangsvormen. Indien naar de mening van de 

vertrouwenspersoon de inhoud van de klacht daartoe aanleiding geeft, meldt de 

vertrouwenspersoon de klacht aan het bevoegde gezag. 

 Geeft emotionele en psychische ondersteuning aan de medewerker bij het formeel aanhangig 

maken van de klacht, bij de Klachtencommissie en/of staat de medewerker bij en 

vertegenwoordigt deze tijdens een klachtenprocedure. 

 Is verantwoordelijk voor nazorg aan de medewerker, zodat voorkomen wordt dat de medewerker 

aangesproken wordt op het feit dat hij/zij ongewenste omgangsvormen aanhangig heeft gemaakt. 

 Houdt een anonieme registratie bij (o.a. aantallen; aard van de klachten; afwikkeling) op grond 

waarvan gegevens kunnen worden verstrekt voor het jaarverslag. 

 Draagt mogelijke oplossingen aan waarmee het beleid gericht tegen seksuele intimidatie kan 

worden opgesteld c.q. bijgesteld. 

 Draagt bij aan de evaluatie van het takenpakket, werkwijze van de Klachtencommissie en van de 

klachtenprocedure; houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van 

preventie en bestrijding van seksuele intimidatie. 

 De vertrouwenspersoon registreert in behandeling zijnde zaken. Hij/zij rapporteert relevante 

informatie en zorgt er daarbij voor dat de anonimiteit en integriteit van de betrokkene is 

gewaarborgd. 

 De vertrouwenspersoon informeert en adviseert het management over deze problematiek en over 

het nemen van maatregelen. Hij/zij heeft een aandeel in de verdere ontwikkeling van het sociaal 

beleid op dit terrein. 

 De vertrouwenspersoon voert overleg met, verwijst en werkt samen met personen en instanties, 

zowel binnen als buiten de organisatie. Dit echter niet zonder toestemming van de betrokkene als 

dit als dit zijn/haar klacht betreft. 

 De vertrouwenspersoon rapporteert eenmaal per jaar aan de directie en de ondernemingsraad. 

 De vertrouwenspersoon houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen op het terrein van 

ongewenste omgangsvormen. 

 

Voor Woningstichting Eigen Haard is een vaste vertrouwenspersoon aangesteld bij 365 . 

  

Anonimiteit en vertrouwelijkheid 

Anonimiteit en vertrouwelijkheid zijn centrale begrippen bij de taken en bevoegdheden van de 

vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon heeft een vertrouwelijke functie en verwacht wordt dat 

hij/zij deze vertrouwelijkheid garandeert. Daarnaast bestaat er een wettelijke meldingsplicht voor het 

op de hoogte zijn van strafbare feiten en kan anonimiteit niet wettelijk gegarandeerd worden. Tevens 

is de vertrouwenspersoon gebonden aan hetgeen in de eigen klachtenregeling vermeld staat. 
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IV. Behandeling van klachten 

Naast het aanstellen van een vertrouwenspersoon is ook een goede klachtenprocedure voor 

medewerkers onderdeel van het beleid met betrekking tot ongewenste omgangsvormen in de 

organisatie. Met een klachtenregeling wil Woningstichting Eigen Haard bewerkstelligen dat 

medewerkers hun klachten over ongewenst gedrag (sneller) uiten en dat deze klachten ook worden 

opgelost. Met de klachtenregeling wordt een formele mogelijkheid geboden om een onbevredigende 

situatie te bespreken, eventuele misverstanden weg te nemen en bij te dragen aan een rechtvaardige 

behandeling. In eerste instantie wendt de betrokkene zich met zijn/haar klacht tot de 

vertrouwenspersoon. Mocht er in deze informele sfeer niet tot een oplossing gekomen kunnen 

worden, dan kan er een beroep worden gedaan op de Klachtencommissie. 

 

 De Klachtencommissie onderzoekt klachten met betrekking tot ongewenst gedrag in relatie tot het 

werk.  

 De Klachtencommissie bestaat volledig uit externe of interne leden of een combinatie van externe 

en interne leden.  

 De Klachtencommissie komt tot een oordeel op basis van hoor en wederhoor van klager en 

aangeklaagde(n) en eventuele andere getuigen of betrokkenen en brengt advies uit aan het 

bestuur/de directie van Woningstichting Eigen Haard over eventuele te nemen maatregelen.  

 De klachtencommissie opereert onder verantwoordelijkheid van de werkgever. 

 In bijlage 2 is de klachtenregeling uitgewerkt. 

 

Belangrijk uitgangspunt is dat het indienen van een klacht geen consequenties heeft voor de functie 

van de medewerker. Het indienen van een klacht mag geen nadelige gevolgen hebben voor de 

betrokkene. 
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Bijlage 1 Definities ongewenste omgangsvormen1 

Discriminatie 

Discriminatie wordt in de Arbo-wet gezien als een verzamelbegrip en behelst ook discriminatoire 

bejegening op de werkvloer (intimidatie, seksisme en racisme). Kortom: ieder onwelgevallig gedrag 

verband houdende met een beschermde grond (godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, 

ras, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat). In de wetgeving wordt geen 

onderscheid gemaakt tussen direct en indirect onderscheid. Indirect onderscheid houdt in 

ogenschijnlijk neutraal handelen of nalaten maar met effect van onderscheid. Ook het geven van een 

opdracht tot discriminatie wordt benoemd als indirect onderscheid. Onderscheid kan wel gemaakt 

worden op basis van het bepaalde in artikel 2 Algemene Wet Gelijke Behandeling. Dit betekent dat 

wanneer het doel legitiem is en de middelen passend en noodzakelijk zijn er sprake kan zijn van een 

rechtvaardigheidsgrond.  

 

Seksuele intimidatie 

Seksuele intimidatie behoort volgens de wetgever onder de noemer van discriminatie. Voor een 

volledig beeld wordt omschreven wat dit inhoudt. Onder seksuele intimidatie wordt verstaan enige 

vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie, dat als doel of gevolg 

heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een 

bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd. Zowel in 

artikel 1a, derde lid, van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen als in artikel 7, 646, achtste 

lid, van het Burgerlijk wetboek en in het kader van de Arbo-wet wordt uitgegaan van eenzelfde 

definitie. Seksuele intimidatie kan zich voordoen in een aantal verschijningsvormen. Het kan gaan om 

dubbelzinnige opmerkingen, onnodig aanraken, gluren, pornografische afbeeldingen op het werk, 

maar ook om aanranding en verkrachting. De definitie van seksuele intimidatie geeft tevens aan dat 

hieronder moet worden verstaan de gevallen waarin sprake kan zijn van seksuele chantage, zodanig 

dat kans op promotie en beslissingen over het werk afhangen van verrichte seksuele diensten. Door 

dit gedrag kan een vijandige of seksueel intimiderende en kwetsende omgeving ontstaan die een 

aanslag is op de waardigheid van de betrokken werknemer. In een dergelijke omgeving kan 

tegelijkertijd psychisch geweld gedijen dat mogelijkerwijs ook ruimte biedt aan de hiervoor bedoelde 

seksuele chantage. 

 

Agressie en geweld 

Onder agressie en geweld vallen gebeurtenissen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt 

lastig gevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met 

verrichten van arbeid. Bij agressie en geweld gaat het om gedragingen van verbaal geweld 

(uitschelden, beledigen) en fysiek geweld (schoppen, slaan, met een wapen dreigen en/of overvallen 

worden). Het kan ook gaan om psychisch geweld: bedreigen, intimideren onder druk zetten, 

thuissituatie bedreigen en het beschadigen van eigendommen.  

 

Pesterijen 

Bij pesten gaat het om alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter, van een of 

meerdere werknemers (collega’s, leidinggevenden)gericht tegen een werknemer of een groep van 

werknemers die zich niet echt kan of kunnen verdedigen tegen dit gedrag.  

Een belangrijk element aangaande pesten op het werk is de herhaling van die gedraging in de tijd. Het 

gaat bij pesten dus niet om een eenmalige gedraging. Dit gedrag uit zich op verschillende manieren, 

maar in het bijzonder door woorden, gebaren, handelingen of bedreigingen. Deze opsomming is niet 

limitatief. Veelal is het doel van de dader opzettelijk een andere persoon te kwetsen en te vernederen. 

                                                      
1
Op 23 april 2009 is de aanname wetsw jziging Arbo-Wet in de Tweede kamer aangenomen en per 1 augustus 2009 van 

kracht. De belangrijkste wijziging is dat seksuele intimidatie wordt vervangen door discriminatie. Dit betekent niet dat seksuele 
intimidatie geoorloofd is maar onderdeel zal worden van de definitie discriminatie.  
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Bijlage 2 Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen  

Artikel 1  Begripsomschrijvingen 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

 

a. Organisatie Woningstichting Eigen Haard 

b. Bestuur/ Directie  de directie/ het bestuur van  

Woningstichting Eigen Haard 

c. Medewerker degene die bij of voor Woningstichting Eigen Haard werkzaam is 

of werkzaamheden verricht; 

Onder medewerker wordt in ieder geval verstaan diegene die 

binnen de instelling werkzaam is op basis van: 

- arbeidsovereenkomst 

- detachering 

- vrijwilligerscontract 

- uitzendovereenkomst 

- stageovereenkomst 

d. Klacht een schriftelijke bij de Klachtencommissie ingediende uiting van 

onvrede over bejegening door de organisatie en/of een 

medewerker van de organisatie 

e. Klager de klagende medewerker, zijn wettelijke vertegenwoordiger of 

nabestaande(n) 

f. Aangeklaagde de organisatie of de medewerker van de organisatie tegen wie 

de klacht is gericht 

g. Klachtencommissie de door de directie/het bestuur ingestelde onafhankelijke in- of 

externe commissie ter behandeling van klachten op het gebied 

van ongewenste omgangsvormen 

h. Vertrouwenspersoon de externe vertrouwenspersoon die als zodanig is aangesteld 

door de directie/het bestuur 

Artikel 2  De Klachtencommissie 

1. Er is een onafhankelijke in- of externe Klachtencommissie (hierna: de Commissie). De leden 

van de Commissie worden benoemd door de directie/het bestuur van Woningstichting Eigen 

Haard. 

2. De Commissie heeft tot taak het behandelen van de aan haar voorgelegde klachten en het 

komen tot een onafhankelijk gemotiveerd oordeel. 

3. De klachten worden behandeld door de Commissie die bestaat uit ten minste drie leden, 

waaronder een (plaatsvervangend) voorzitter. Voor ieder lid wordt een plaatsvervangend lid 

benoemd dat aan dezelfde kwaliteitseisen voldoet. Waar in dit reglement over de leden van de 

Commissie wordt gesproken worden daarmee tevens de plaatsvervangende leden bedoeld. Bij 

afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de 

plaatsvervangend voorzitter en indien deze ook afwezig is door een van de andere vaste leden. 

4. Leden van de Commissie worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij zijn éénmaal 

herbenoembaar. De organisatie draagt er zorg voor dat tijdig in vacatures binnen de commissie 

wordt voorzien. 

5. De Commissie wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door een secretaris, benoemd door de 

organisatie. 

6. De vergaderingen van de Commissie hebben een besloten karakter. Is een lid verhinderd dan 

neemt zijn/haar plaatsvervanger deel aan de vergadering. De agenda voor iedere vergadering 

wordt door de voorzitter in overleg met de secretaris samengesteld en aan de leden 

toegezonden. 

7. Vooraf wordt overeengekomen of de leden van de Commissie voor hun werkzaamheden een 

vergoeding ontvangen en zo ja welke dat zal zijn. 
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8. Iedere medewerker van de organisatie, tegen wie de klacht is gericht, is verplicht volledige 

medewerking te geven aan de werkzaamheden van de Commissie. 

9. De leden van de Commissie mogen niet direct of indirect betrokken zijn bij het onderwerp 

waarover een klacht is ingediend. Klager en/of aangeklaagde kan in dit geval een lid van de 

klachtencommissie wraken. Leden van de klachtencommissie kunnen zich verschonen.  

10. In geval van wraking of verschoning wordt de plaats van het betreffende lid ingenomen door 

een plaatsvervangend lid.  

Artikel 3  Procedures bij indienen klacht 

1. Een medewerker, zijn wettelijk vertegenwoordiger of zijn nabestaande(n), kan een klacht 

indienen bij de Commissie. 

2. De klager dient de klacht schriftelijk in bij de Commissie. De klacht moet worden ondertekend 

en tenminste bevatten: 

a. de naam en het adres van de indiener; 

b. de dagtekening; 

c. de omschrijving van de (gesignaleerde) ongewenste omgangsvorm(en); 

d. de naam of namen van de aangeklaagde(n);  

e. de beschrijving van de door de klager ondernomen stappen; 

f. de periode waarin het voorval plaatsvond, waarbij voorvallen die langer dan één jaar 

geleden hebben plaatsgevonden niet meer in behandeling worden genomen tenzij er sprake 

is van een door de commissie te bepalen uitzonderlijke situatie. 

3. Indien de klacht naar het oordeel van de secretaris van de Commissie niet voldoende duidelijk is 

gesteld, wordt de klager alsnog uitgenodigd binnen tien werkdagen schriftelijk duidelijkheid te 

verschaffen. Zo nodig wordt de klager daarbij geadviseerd deskundige hulp te zoeken voor het 

nader formuleren van zijn klacht. De termijn van tien werkdagen kan zonodig door de secretaris 

van de Commissie eenmaal met tien werkdagen worden verlengd. Wordt de verduidelijking niet 

binnen de (verlengde) termijn ontvangen dan vindt geen verdere behandeling van de klacht 

plaats.  

4. Binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht doet de secretaris van de Commissie 

mededeling van de inhoud van de klacht aan de aangeklaagde. De aangeklaagde wordt in de 

gelegenheid gesteld binnen tien werkdagen een verweerschrift op te stellen. Wordt de reactie niet 

binnen de termijn, dan wel binnen een op verzoek verleende eenmalige uitsteltermijn van tien 

werkdagen ontvangen, dan wordt de aangeklaagde geacht geen schriftelijk verweer te hebben 

gevoerd. 

5. Indien de klacht ontvankelijk is verklaard worden klager en aangeklaagde uiterlijk binnen vier 

weken na ontvangst van de klacht opgeroepen om te worden gehoord. 

6. Partijen krijgen na de eerste gespreksronde de gelegenheid de verslagen van de gesprekken met 

klager, aangeklaagde en getuigen in te zien. 

7. Klager en aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon, een advocaat 

of een adviseur.  

Artikel 4  Niet ontvankelijk 

1. De Commissie kan besluiten tot het niet ontvankelijk verklaren van de klacht. De Commissie 

neemt dit besluit uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de klacht. Indien de Commissie dit 

besluit neemt, deelt zij dit schriftelijk mee aan de klager, de aangeklaagde en het bestuur/de 

directie. 

2. De klacht wordt niet ontvankelijk verklaard indien zij betrekking heeft op een gedraging:  

a. waarover door de klager reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van 

deze regeling is afgedaan;  

b. die langer dan één jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden, tenzij er 

sprake is van feiten of omstandigheden op grond waarvan van de klager redelijkerwijs niet 

verlangd kon worden de klacht binnen de gestelde termijn in te dienen; 

c. die anderszins door het instellen van een procedure aan het oordeel van een rechterlijke 

instantie kon of had kunnen worden onderworpen; 
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d. zolang ter zake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of 

een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of 

vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporing of vervolging 

gaande is; 

e. als de klacht anoniem wordt ingediend en/of de aangeklaagde niet genoemd wordt; 

f. indien niet voldaan is aan het bepaalde in artikel 3.3.  

g. in (andere) gevallen waarin de Commissie dit noodzakelijk acht.  

Artikel 5  Bemiddeling 

1. Na kennis genomen te hebben van de inhoud van de klacht en van de reactie van de 

aangeklaagde, kan de voorzitter van de Commissie, indien deze van mening is dat de zaak zich 

hiervoor leent, na ruggespraak met de overige leden van de Commissie, aan de klager en de 

aangeklaagde voorstellen te onderzoeken of de klacht via bemiddeling kan worden afgehandeld. 

Klager noch aangeklaagde hoeven deze bemiddeling te accepteren. 

2. Indien klager en aangeklaagde met de bemiddeling akkoord gaan wordt de verdere behandeling 

van de klacht opgeschort. Bemiddeling vindt plaats door een door de Commissie, met instemming 

van partijen, aan te wijzen persoon. Deze deelt het resultaat van de bemiddeling aan de 

Commissie mee. Het resultaat van de bemiddeling kan zijn dat de klacht wordt ingetrokken, ofwel 

dat alsnog behandeling dient plaats te vinden. 

3. Indien de bemiddeling geschiedt door een lid van de Commissie en het resultaat is dat alsnog 

behandeling dient plaats te vinden van de klacht, dan neemt het desbetreffende Commissielid niet 

verder deel aan het onderzoek, de behandeling en de beoordeling van de klacht. 

Artikel 6  Afdoening in informele afhandeling 

1. In iedere fase van de klachtbehandeling kan de Commissie nagaan of de klager via informele 

afhandeling van zijn klacht tevreden gesteld kan worden.  

2. Zodra de Commissie naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, 

vervalt de verplichting tot het verder toepassen van deze regeling. 

Artikel 7  Onderzoek en mondelinge behandeling 

1. Indien geen bemiddeling plaatsvindt, dan wel nadat is meegedeeld dat deze niet tot intrekking van 

de Klacht heeft geleid, gaat de Commissie over tot het instellen van haar onderzoek. 

2. Zij kan daartoe informatie inwinnen en stukken raadplegen, personen horen die direct bij de klacht 

zijn betrokken en deskundigen inschakelen. 

3. De klager en de aangeklaagde worden in de gelegenheid gesteld mondeling buiten elkaars 

aanwezigheid te worden gehoord. Zij kunnen zich daarbij desgewenst laten bijstaan door een 

advocaat, adviseur of vertrouwenspersoon. 

4. De leden van de Commissie en andere bij de behandeling van de klacht betrokkenen zijn verplicht 

tot geheimhouding van al hetgeen zij bij de behandeling van de klacht vernemen. 

5. De secretaris stelt ter zake een verslag op en zendt dit aan de leden van de Commissie en aan de 

partijen die gehoord zijn elk hun eigen gehoor. 

Artikel 8  Beoordeling en beslissing 

1. Binnen acht weken na ontvangst van de klacht komt de Commissie in besloten vergadering tot 

een oordeel over de klacht. 

2. Het oordeel van de Commissie houdt in dat de klacht gegrond of ongegrond wordt bevonden. De 

Commissie kan daarbij aanbevelingen doen aan de directie/het bestuur betreffende de te nemen 

maatregelen. 

3. Indien (een deel van) de klacht betrekking heeft op een schadeclaim doet de Commissie geen 

uitspraken over aansprakelijkheid, maar beperkt zij zich tot de beoordeling van de gegrondheid 

van de klacht. 

4. De secretaris maakt een verslag van de gevolgde procedure, van de verklaringen van de klager, 

aangeklaagde en eventuele andere betrokkenen. In dit verslag wordt tevens het gemotiveerde 
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oordeel van de Commissie en - waar van toepassing - de aanbeveling opgenomen betreffende de 

te nemen maatregelen. De directie/het bestuur zendt een afschrift van het advies van de 

Klachtencommissie naar klager en aangeklaagde. 

5. Indien de Commissie niet in staat is de in dit artikel genoemde termijnen in acht te nemen, doet de 

Commissie daarvan met redenen omkleed mededeling aan de klager, de aangeklaagde en de 

directie/het bestuur van de organisatie onder vermelding van de duur van het uitstel. 

Artikel 9  Bescherming van klagers 

1. Klager mag niet wegens het indienen van een klacht worden benadeeld in zijn werk of in zijn 

positie binnen het bedrijf. 

Artikel 10  Bijstand van klager 

1. Een klager en degene op wiens gedragingen de klacht betrekking heeft kunnen zich door een 

advocaat, adviseur of vertrouwenspersoon laten bijstaan of laten vertegenwoordigen. 

2. De Commissie kan van een gemachtigde een schriftelijke machtiging verlangen. 

3. De Commissie kan bijstand of vertegenwoordiging door een persoon, tegen wie ernstige 

bezwaren bestaan, weigeren.  

4. Het derde lid is niet van toepassing ten aanzien van advocaten en procureurs. 

Artikel 11  Maatregelen 

1. Binnen twee weken na ontvangst van het verslag, deelt de directie/het bestuur van de organisatie 

schriftelijk aan de Commissie, de klager en de aangeklaagde mede of het oordeel van de 

Commissie wordt overgenomen en of de directie/het bestuur naar aanleiding daarvan 

maatregelen zal nemen en zo ja, welke. 

Bij afwijking van deze termijn doet de directie/het bestuur daarvan met redenen omkleed 

mededeling aan de Commissie, de klager en de aangeklaagde, onder vermelding van de termijn 

waarbinnen de directie/het bestuur zijn standpunt kenbaar zal maken. 

2. De directie/het bestuur kan te allen tijde, al dan niet op verzoek van de Klachtencommissie of 

vertrouwenspersoon tijdelijke voorzieningen treffen, indien er als gevolg van ongewenst gedrag 

voor één of meerdere daarbij direct betrokkenen een onhoudbare situatie ontstaat. 

Artikel 12  Spoedeisende gevallen, verkorte procedure 

1. Een klager kan de directie/het bestuur verzoeken zijn klacht versneld af te handelen, door middel 

van een verkorte procedure.  

2. De directie/het bestuur gaat hiertoe over wanneer de klager in zijn klachtschrift aangeeft zoveel 

last van de ongewenste omgangsvormen te hebben, dat verder functioneren redelijkerwijs niet 

gevergd kan worden. 

3. Klager moet tevens hulp hebben gezocht bij een vertrouwenspersoon die onderschrijft dat een 

verkorte procedure daadwerkelijk gewenst is. Bij toewijzing van dit verzoek komt de Commissie zo 

spoedig mogelijk bijeen en komt uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht tot een 

oordeel over de klacht. 

4. De directie/het bestuur zal in deze gevallen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien 

werkdagen na ontvangst van het oordeel van de Commissie, een uitspraak doen. 

Artikel 13  Jaarverslag 

1. Binnen dertien weken na afloop van elk kalenderjaar brengt de Commissie een openbaar 

jaarverslag uit over haar werkzaamheden. Het jaarverslag wordt in ieder geval toegezonden aan 

de directie/het bestuur van de organisatie. met een kopie naar de Ondernemingsraad.  

2. In het jaarverslag worden het aantal en de aard van de door de Commissie behandelde klachten 

opgenomen. Het jaarverslag bevat geen gegevens die tot individuele personen zijn te herleiden. 

 

10.2.e



 Bijlage E: Protocol ongewenste omgangsvormen 

 

Bestandsnaam: Arbobeleid versie 1 0_2013 FINAL.doc 33/34 

Auteur:   

Datum opgeslagen: 29-04-2013 

Artikel 14  Overgangs- en slotbepalingen 

1. De invoering van de klachtenregeling staat onder verantwoordelijkheid van de directie/het bestuur. 

2. De organisatie draagt er zorg voor dat de medewerkers op passende wijze geïnformeerd worden 

over het bestaan van de klachtenregeling. 

3. Bij deze informatieverstrekking wordt onder andere duidelijk gemaakt dat de klachtenprocedure 

kosteloos is (behoudens de eventuele kosten van een door klager of aangeklaagde ingeschakelde 

advocaat of adviseur). 

4. De klachtenregeling wordt jaarlijks op de werking ervan geëvalueerd en indien nodig aangepast. 

5. Na afronding van het onderzoek van de klachtencommissie worden de dossiers gearchiveerd bij 

de secretaris van de klachtencommissie. De dossiers worden drie jaar na de daarin gedane 

uitspraak vernietigd. Alleen de secretaris heeft toegang tot de dossiers.  
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Procedure Ongewenste Omgangsvormen in schema: 

 

Stap 1 

BESPREKEN 

 

Aanspreken van collega op ongewenst gedrag 

DOEL: samen tot een aanvaardbare werksituatie komen 

 

Stap 2 

MELDING 

 

Bij de leidinggevenden; registratie door de leidinggevende 

DOEL: in onderling overleg tot een oplossing komen 

 

 

NB: deze stap kan worden overgeslagen 

 

Stap 3 

INSCHAKELING 

 

Vertrouwenspersoon 

DOEL: advies & bemiddeling 

 

Stap 4 

KLACHT 

 

Geen oplossing of oplossing niet naar tevredenheid: schriftelijke klacht bij Klachtencommissie 

DOEL: bemiddeling en oplossing 

 

Stap 5 

ONDERZOEK 

 

Hoor en wederhoor door Klachtencommissie 

DOEL: vaststellen gegrondheid klacht conform uitgangspunten en gedragscode Woningstichting Eigen 

Haard 

 

Stap 6 

UITSPRAAK 

 

Directie doet uitspraak en neemt maatregel; 

partijen zijn gebonden aan uitspraak 

DOEL: klacht opgelost 
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Samenvatting 
 

ErgoDek, voor mens & arbeid heeft een risico-inventarisatie en -evaluatie ( hierna te 

noemen “RI&E”) op het gebied van beleid uitgevoerd bij Woningstichting Eigen Haard te 

Amsterdam in opdracht van Mw. , HR Adviseur.  

 
AANLEIDING EN WERKWIJZE 

Kennis van risico’s in de eigen organisatie is de basis voor een structureel preventiebeleid 

t.a.v. de arbeidsomstandigheden. Ook is iedere werkgever volgens de Arbowet verplicht 

tot het uitvoeren van een RI&E, die heeft betrekking op alle risicogebieden in verband 

met veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers. Door interviews, 

werkplekbezoeken, het bestuderen van relevante documenten en nadere onderzoeken is 

een beeld verkregen van de arbeidsomstandigheden bij Woningstichting Eigen Haard. 

 

RISICO’S 

Uit het onderzoek blijkt het volgende: 

Er is een aanzet gemaakt om het algemene arbobeleid op papier vast te leggen. Enkele 

arbo beleids onderwerpen zijn volledig uitgewerkt, andere deelonderwerpen verdienen 

nog nadere aandacht.  

 

De implementatie van de volgende beleidsonderdelen is niet of niet geheel uitgevoerd:  

 

 Arbobeleid. 

 Beleid arbeidsongeschiktheid. 

 Beleid op het gebied van fysieke belasting en dan in het bijzonder 

beeldschermwerk. 

 PMO beleid. 

 

Algemene indruk implementatie arbobeleid; Onvoldoende. 

 

ADVIEZEN EN PRIORITEITEN 

Voor de geconstateerde knelpunten zijn adviezen geformuleerd; voor de uitvoering van 

de adviezen is door ErgoDek een prioriteitsvolgorde voorgesteld. Het is de bedoeling dat 

het voorstel wordt vertaald in een plan van aanpak dat door het Arbo-platform in overleg 

met directie en OR wordt besproken en formeel vastgesteld.  

 

 

Namens ErgoDek, voor mens & arbeid 

 

. 

Sr. Adviseur / ergonoom 

 

Toetsing heeft plaats gevonden door de heer , Register Arbeidhygiënist.  

Toetsingsdatum: 

Bedrijfsnaam: 

Registratienummer: 

 

Handtekening: 

 

Zie bijlage.

10.2.e

10.2.e

10 2 e
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WERKWIJZE 

Tijdens de inventarisatie zijn relevante stukken bestudeerd en is de hoofdlocatie bezocht. 

Er zijn interviews gehouden met (vertegenwoordigers van): HR, OR, Facilitair en er is 

met enkele medewerkers gesproken over de bevindingen.  

 

Bestudeerd zijn de volgende documenten:  

 Reeds uitgevoerde RI&E’s (diverse jaargangen) 

 Plannen van aanpak naar aanleiding van deze RI&E’s (zie overzicht pag. 3). 

 Arbo-beleidsplan (2009-2014) (concept) 

 Personeelsgids (08-2010) 

 Eigen Haard Integriteitcode (02-2009) 

 Eigen Haard Gedragscode E-mail en Internet gebruik (12-2004) 

 Eigen Haard Protocol Ongewenste Omgangsvormen (12-2010) 

 Arbo-Plannen van Aanpak gebouwtechnische aspecten. 

 Klimaatonderzoek Arlandaweg. 

 Verzuimoverzichten. 

 

De geïnventariseerde knelpunten zijn vervolgens geëvalueerd, dat wil zeggen beoordeeld 

en getoetst aan normen en criteria. Dit rapport beschrijft de Arbo-risico’s op het gebied 

van beleidsmatige kaders en de relatieve zwaarte ervan. Bovendien bevat het rapport 

aanbevelingen voor oplossingsrichtingen en maatregelen. Daarbij wordt geadviseerd met 

welke prioriteit genoemde maatregelen het beste uitgevoerd kunnen worden. 

 

De rapportage is in de conceptfase voorgelegd aan de opdrachtgever, om feitelijke 

onjuistheden in de eindrapportage te vermijden.  

 

 

LEESWIJZER 

Hoofdstuk 2 gaat over Arbo-beleid en de implementatie er van. Uit de overzichtstabel 

kan de lezer snel opmaken in welke mate wordt voldaan aan de beleidsverpl ichtingen, die 

de Arbo-wet stelt; hierbij worden ook aanbevelingen voor verbeteringen aangegeven.  

Hoofdstuk 3 beschrijft de feitelijke risico’s in de arbeidsomstandigheden. De risicotabel 

biedt een overzicht van de gesignaleerde Arbo-risico’s, de relatieve zwaarte ervan, 

aanbevolen verbeteringen en gewenste prioriteit. 

 

De volgende bijlagen zijn opgenomen: 

 4.1 Ongevallenregister  

 4.2 PMO-advies. 
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PERIODIEKE EVALUATIE 

Het verdient aanbeveling de RI&E periodiek, tenminste jaarlijks, te evalueren en zonodig 

bij te stellen. Alleen al door het opvolgen van (onderdelen van) de aanbevelingen zal de 

RI&E immers dan niet meer actueel zijn. Nieuwe ontwikkelingen (nieuwe wetgeving, 

belangrijke veranderingen binnen de organisatie) kunnen ook aanleiding zijn tot het 

bijstellen of heruitvoeren van de RI&E. Indien arbeidsomstandigheden vanuit een cyclisch 

systeem beheerst worden is er automatisch sprake van periodiek evaluatie en ontwikkel 

je een systeem waarmee je permanente aandacht voor arbeidsomstandigheden 

onderdeel maakt van de bedrijfsvoering. 

 
TOT SLOT 

Deze RI&E-rapportage geeft een breed overzicht van de gesignaleerde Arbo-risico’s op 

het gebied van beleid gerelateerd aan arbeidsomstandigheden en arbeidsongeschiktheid. 

 

In de deze RI&E worden vooral knelpunten en tekortkomingen op dit gebied in kaart 

gebracht. Arbo-onderwerpen die goed geregeld zijn, krijgen met deze benadering minder 

aandacht. Hierdoor kan een negatief beeld ontstaan van de zorg voor arbeids-

omstandigheden binnen de organisatie. Dat hoeft uiteraard niet het geval te zijn.  
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2. Beoordeling arbobeleid  
 

Een beleidsmatige aanpak van arbo heeft voordelen boven een ad hoc aanpak:  

 een betere kostenbaten verhouding; 

 een betere beheersing van de Arbo-activiteiten; 

 Een hogere continuïteit van aandacht voor arbeidsomstandigheden; 

 meer effectiviteit; 

 meer efficiency. 

 

Bovendien verplicht de Arbo-wet iedere werkgever tot het voeren van een arbobeleid. Op 

dit gebied geldt een aantal specifieke Arbo-wet verplichtingen, die in dit hoofdstuk aan de 

orde komen.  

 

In de navolgende tabel wordt een korte beoordeling gegeven van de status waarin zich 

de ontwikkeling van het arbobeleid bevindt. Daarnaast wordt er een beoordeling gegeven 

van de implementatie van het beleid in de praktijk.  

 

Met betrekking tot de status van het arbobeleid wordt een (samengevatte) beoordeling 

gegeven in een van de navolgende formuleringen / kleurcoderingen: 

 
 
 

 
 

Waarna deze beoordeling middels tekst wordt toegelicht. 

 

De beoordeling van de implementatie van / de bekendheid met het arbobeleid geschiedt 

op een zelfde wijze middels navolgende formuleringen / kleurcoderingen:  

 
 

 
 
 

Per aanbeveling wordt aangegeven met welke prioriteit, die het beste uitgevoerd zou 

kunnen worden. Voor het bepalen van de prioriteit is gebruik gemaakt van criteria als 

wettelijke verplichting, zwaarte van het verbeterpunt, (snelle) haalbaarheid, 

kosten/baten verhouding en logische volgorde.  

Er worden 3 prioriteitsklassen gehanteerd:  

 

Prioriteit Hoog Op korte termijn realiseren.  

Prioriteit Middel Op middellange termijn realiseren, dat wil zeggen opnemen in 

eerstvolgende jaarplan. 

Prioriteit Laag Op langere termijn realiseren.  

 

 

Indien een Prioriteitsklasse is gekenmerkt met een W is er sprake van een Wet 

gerelateerde opmerking of verplichting.  

 

Vervolgens wordt aangegeven waar de verantwoordelijkheid omtrent de aanbevelingen 

ligt, of zou kunnen liggen.
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3. Beoordeling feitelijke arbeidsomstandigheden   
 
In dit hoofdstuk worden de feitelijke arbeidsomstandigheden beschreven en beoordeeld. In de tabel 

wordt per risicorubriek aangegeven waar zich verbeterpunten voordoen, in welke risicoklasse het 
verbeterpunt is ingedeeld en welke aanbevelingen gedaan kunnen worden.  
 
DE RISICOKLASSE  

De grootte van een risico wordt bepaald door:  
 

 het mogelijke nadelige effect van een bepaalde arbeidssituatie, 

 de kans op het optreden van dat effect: de kans is afhankelijk van de waarschijnlijkheid van 

het ontstaan van de ongewenste situatie en  

 de blootstelling aan de ongewenste situatie.  
 

Risicoklasse 1 Hoog risico, directe verbeteringen vereist 
Risicoklasse 2 Belangrijk risico, maatregelen vereist 
Risicoklasse 3 Mogelijk risico, aandacht vereist 

 
Per aanbeveling is een prioriteit aangegeven qua wenselijkheid wat betreft het bewerkstelligen van de 
verbetering. 

 
Voor het bepalen van de prioriteit is ook hier gebruik gemaakt van criteria als wettelijke verplichting, 
zwaarte van het verbeterpunt, (snelle) haalbaarheid, kosten/baten verhouding en logische volgorde. 

Er worden drie prioriteitsklassen gehanteerd:  
 
Prioriteit Hoog Op korte termijn realiseren 

Prioriteit Middel  Op middellange termijn realiseren, opnemen in eerstvolgende jaarplan 
Prioriteit Laag Op langere termijn realiseren.  
 

De risicorubrieken zijn hier in een systematische volgorde geplaatst in 4 thema‟s of blokken:  

 Psychosociale arbeidsbelasting 
Voor de invulling van de vragen omtrent deze onderwerpen is informatie gehaald uit het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek van Effectory (onderzoek november 2009).  

Daar waar geen antwoord uit het Effectory onderzoek is de vraagstelling opengelaten.  
Voor de duidelijkheid, de beantwoording van de vragen uit  het Effectory onderzoek geven geen 1 
op1 overzicht van de gehanteerde vragen in deze beleids RI&E. De volledigheid kan hieromtrent 

dan ook niet gegarandeerd worden.  
Daar waar bijzondere afwijkingen zijn geconstateerd op onderwerpen die in deze beleids RI& E 
worden benoemd is de informatie meegenomen.  

 Fysieke arbeidsbelasting 

 Arbeidsomgeving 

 Acute arbeidsgevaren 
 

Elk thema is weer verder onderverdeeld in verschillend rubrieken.  
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4. Bijlagen 
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4.1 Ongevallenregister 

 
Arbowet artikel 5 lid 2, (conform staatsblad 2000, 595 onder c) schrijft voor dat de RI&E een lijst met 
ongevallen moet bevatten waarop de aard van het ongeval en de datum waarop het ongeval zich 

heeft voorgedaan, worden geregistreerd.  
 
De definitie van een ongeval is hierbij:  

een aan een werknemer in verband met het verrichten van arbeid overkomen ongewilde, plotselinge  
gebeurtenis, die schade aan de gezondheid tot vrijwel onmiddellijk  gevolg heeft gehad en heeft geleid 
tot ziek teverzuim, of de dood tot vrijwel onmiddellijk  gevolg heeft gehad.  

 
De volgende ongevallen zijn bij  de Woningstichting Eigen Haard voorgekomen:  
 

 Aard van het ongeval datum 
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4.3 Instructie beeldschermwerkers 

 

Werkplekinrichting (Arbo) 

 

Procedure werkplekinrichting 

 Medew erker checkt z jn eigen w erkplek of alles goed staat ingesteld en of dit  ook op de juiste manier w ordt 

gebruikt. Als dit het geval is, maar de medew erker is toch niet tevreden over de inrichting van de w erkplek, 

meldt hij/z j dit aan de leidinggevende.  

 De leidinggevende bek jkt samen met de medew erker de w erkplek en bespreekt of er actie moet w orden 

ondernomen. Soms is een advies over het gebruik van de w erkplek en/of over de organisatie van het w erk, 

van de leidinggevende voldoende. Is dit niet het geval dan w ordt door de leidinggevende of door de 

medew erker met een cc aan de leidinggevende, een verzoek aangevraagd bij de servicedesk. 

 De servicedesk maakt een melding aan voor Facilities. De verantw oordel jke medew erker beoordeeld of er een 

werkplekonderzoek moet w orden uitgevoerd door Facilit ies of door de Bedrijfsfysiotherapeut ( b j medische 

klachten).  

 Als Faclit ies het verzoek kan behandelen zal er een afspraak gemaakt w orden door de verantw oordelijke 

medew erker van facilities. 

 Indien de Bedrijfsfysiotherapeut een w erkplekonderzoek moet uitvoeren zal deze dezelfde dag (maandags of 

donderdags),  telefonisch of via de mail een afspraak maken. Omdat de fysiotherapeut alleen op deze 2 dagen 

aanw ezig is zullen op de overige dagen geen afspraken w orden gemaakt, maar op de eerstvolgende dag dat 

h j aanw ezig is.  

De bedrijfsfysiotherapeut voert ook op eigen initiat ief een w erkplekonderzoek uit als dit bij medische klachten 

noodzakelijk bl jkt te zijn. Ook dan volgt de procedure zoals hieronder vermeld. Als er iets aangepast moet w orden vult 

de fysiotherapeut een “verzoek w erkplekw ijziging” formulier in en stuurt dit naar de servicedesk. 
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Overzicht locaties 2013

Locaties/adres Eigen Haard Plaats Soort ruimte/functie
Arlandaweg 88 Amsterdam Hoofdkantoor

Amstelplein 225 Uithoorn Kantoor

Bovenkerkerweg 2 Amstelveen Kantoor

Rozengracht 93 Amsterdam Verkoopkantoor

Buikslotermeerplein 371 Amsterdam Woonwinkel

Hans Katenhof 8 hs Amsterdam Wijkbeheerderskantoor

Bovenover 341 Amsterdam Wijkbeheerderskantoor

Bestevaerstraat 222 Amsterdam Wijkbeheerderskantoor

Jan Celestraat 1 Amsterdam Wijkbeheerderskantoor

Kelbergen 100 Amsterdam Wijkbeheerderskantoor

Koekoeksplein 6A Amsterdam Wijkbeheerderskantoor

Leeuwendalersweg 33 Amsterdam Wijkbeheerderskantoor

Tilanusstraat 332 Amsterdam Wijkbeheerderskantoor

Sumatrastraat 63-65 Amsterdam Wijkbeheerderskantoor

Suze Robertsonstraat 1 Amsterdam Wijkbeheerderskantoor

Opheusdenhof 284 Amsterdam Wijkbeheerderskantoor

Leeuwendalersweg 39 Amsterdam Buurtkamer

Schelluinenstraat 35 Amsterdam Buurtkamer

Slotermeerlaan 38 Amsterdam Buurtkamer

Don Boscostraat 1 Amsterdam Buurtkamer

Jan Tooropstraat 48 Amsterdam Buurtkamer

Bernard Loderstraat 45 Amsterdam Buurtkamer

Stellingweg 21-339 Amsterdam Huismeester ruimte

Weidestraat 35 Amsterdam Buurtkamer

Blankenstraat 91A Amsterdam Project kantoor

Zeeburgerdijk 100 Amsterdam Project kantoor

Smeenklaan 2- 124 Amstelveen Huismeester ruimte

Albert Camuslaan 103a Amsterdam Buurtkamer

Koekoeksplein 22 Amsterdam Buurtkamer

Opheusdenhof 112 Amsterdam Wijkbeheerderskantoor

Wethouder Koolhaasweg 1 Ouderkerk a/d Amstel Woonwinkel
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1 Inleiding  

 
Het werken met klanten binnen de corporatiesector brengt risico’s met zich mee. 

Medewerkers kunnen te maken krijgen met allerlei vormen van agressie,  

bedreigingen en geweld van klanten. Wij verstaan, in navolging van de Arbowet (artikel 3), 

onder agressie en geweld: “Voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt 

lastig gevallen, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden die rechtstreeks verbinding 

houden met het verrichten van de arbeid”. Centraal staat niet de bedoeling of handeling van 

de dader, maar de beleving van de medewerker. Onder een voorval verstaan we: “Iedere 

gebeurtenis, al dan niet veroorzaakt door handelen of nalaten, in de werksituatie, die tot een 

schadelijk gevolg heeft geleid (lichamelijk, psychisch, sociaal of materieel) dan wel 

redelijkerwijs tot een schadelijk voor de medewerkers zou kunnen hebben geleid”. Gekozen 

is om de grens van het toelaatbare als volgt te definiëren: het toe- of aanspreken van de 

medewerker op een zodanige wijze dat door toon en intonatie getracht wordt de medewerker 

angst in te boezemen, te kleineren, intimiderend over te komen of de zin door te willen 

drijven. 

De redenen om agressie en geweld te gebruiken zijn vaak uiteenlopend. Zo wil de ene cliënt 

zijn frustratie uiten en wil de ander iets gedaan krijgen van de medewerkers.  

 

1.1 Visie op agressie en geweld 

Uitingen van agressie, lichamelijk of mondeling worden niet geaccepteerd binnen Eigen 

Haard. Wij komen klanten nooit tegemoet vanwege het gebruik van agressie en geweld. De 

eigen veiligheid en die van collega’s staat altijd voorop. In dit geval streeft Eigen Haard 

ernaar om: 

• Vooraf: de risico’s verkleinen door middel van preventieve maatregelen;  

• Tijdens: alle medewerkers weten wat er van het verwacht wordt en zij treden 

adequaat en de-escalerend op; 

• Achteraf: zorg te dragen voor opvang en nazorg zodat de medewerker zo min 

mogelijk schade ondervind van het voorval. 

Uitgangspunt van het beleid is dat agressie tegen medewerkers altijd een vervolg krijgt, dat 

wij alles in het werk stellen om de negatieve gevolgen voor de medewerker te minimaliseren 

en dat voorvallen niet tot ziekteverzuim of het verlaten van de organisatie gaan leiden. 

10 2.
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1.2 Vormen van agressie en geweld 

Het op de hoogte zijn van de verschillende vormen van agressie is van belang om te weten 

hoe we agressie kunnen voorkomen en hoe we elkaar kunnen ondersteunen tijdens een 

voorval en nadat er een voorval heeft plaatsgevonden. Wanneer agressie en geweld zich 

voordoet kan dit op velerlei manieren en heeft het een verschillend effect op de 

medewerkers. We onderscheiden binnen Eigen Haard onder meer de volgende soorten 

agressie:  

• (Non) verbale agressie (incl. telefonische agressie) zoals1: fel in discussie gaan, 

beledigen, uitschelden, verwensingen uiten, schreeuwen, middelvinger opsteken, 

intimideren, een dreigende houding aannemen, dreigen met fysiek geweld, chantage, 

treiteren, pesten, stalken, gezinsleden bedreigen, discriminatie. 

• Fysieke agressie zoals: duwen, fysiek hinderen, slaan, schoppen, spugen, bijten, 

krabben, kopstoot, mensen belemmeren het vertrek te verlaten, aanranden, 

verwonden, doden, besmetten met aids of hepatitis.  

• Agressie met gebruiksvoorwerpen zoals: met objecten gooien, servies en huisraad 

vernielen.  

• Agressie met gevaarlijke objecten of via gevaarlijke methoden zoals: bedreigingen 

met een mes, hond, gereedschap, pistool of andere wapens. 

• Indirecte agressie zoals: getuige zijn van agressie, horen of lezen over agressie dat 

collega’s slachtoffer zijn geweest van geweld.  

 

1.3 Doelstelling 

Deze notitie geeft organisatiebreed aan hoe wij met agressie omgaan. De doelstellingen van 

het beleid agressie en geweld zijn: “Het duidelijk maken dat agressie en geweld tegen 

medewerkers niet geaccepteerd wordt. Medewerkers een zo groot mogelijke bescherming 

                                                      
1 Het hanteren van (non) verbale agressie is verreweg het moeilijkste omdat de grenzen voor tolerantie niet voor een 

ieder gelijk z jn. Wat de een nog aankan, kan voor de ander reeds lang teveel zijn. Deze vorm van agressie is soms 

minder zichtbaar, kan zich soms in de vorm van een uitbarsting manifesteren, maar kan ook heel subtiele vormen 

aannemen. Deze subtiele vormen houden meestal aan over een langere periode. Bij herhaaldelijk bloot staan aan 

deze vorm van agressie worden de grenzen van het toelaatbare overschreden. Van deze vorm van agressie kun je 

letterl jk ziek worden. 
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bieden tijdens het uitvoeren en als gevolg van hun werkzaamheden. Het voorkomen van 

agressie en geweld door het nemen van preventieve maatregelen. In het geval van schade 

de medewerker zo goed mogelijk ondersteunen bij het verhalen van deze schade. Het 

registreren van voorvallen om passende maatregelen in de preventie te nemen”. 
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2 Kaders  

 
Vanuit verschillende invalshoeken worden, zowel in- als extern, kaders aangereikt om op het 

gebied van agressie en geweld de medewerkers handvaten te geven. Dit hoofdstuk biedt een 

overzicht van de wettelijke verplichtingen die er zijn op het gebied van agressie en geweld en 

het bestaande beleid van Eigen Haard zowel gericht op de cliënten als op de medewerkers. 

  

2.1 Wettelijke verplichtingen  

Eigen Haard is verplicht bij de Arbowet beleid te voeren tegen agressie en geweld op het 

werk. Het beleid dient zich te richten op: 

• Onderzoek naar de bronnen en oorzaken (op basis van de meldingen);  

• Het nemen van preventieve maatregelen; 

• Het zorgen voor curatieve maatregelen (opvang en begeleiding). 

 

2.2 Bestaand beleid gericht op huurders 

Binnen Eigen Haard was er tot deze beleidsnotitie geen integraal bestaand agressie beleid 

gericht op huurders. In de huurovereenkomst (en de wet) is opgenomen dat de huurder zich 

moet gedragen zoals een goed huurder betaamt. Een goed huurder gebruikt geen agressie 

en/of geweld.  

 

2.3 Bestaand beleid gericht op de medewerker  

De volgende onderdelen van het personeelsbeleid zijn van belang voor het agressiebeleid: 

het protocol ongewenste omgangsvormen, de gedragscode, het Arbobeleid en het 

bedrijfshulpverlening ontruimingsplan.  

 

2.3.1 Het protocol ongewenste omgangsvormen 
Onderdeel van het personeelsbeleid zijn onder andere: Protocol ongewenste 

omgangsvormen. Het protocol heeft als doel de individuele medewerkers een middel te 

verschaffen om een situatie te beëindigen waarbij sprake is van ongewenste 
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omgangsvormen. Het protocol heeft betrekking op klachten van seksuele intimidatie, 

discriminatie, agressie en geweld. Het uitgangspunt van het protocol is dat ongewenste 

omgangsvormen niet worden getolereerd en tot sancties kunnen leiden voor de persoon die 

zich daaraan schuldig maakt. Het volledige protocol is te vinden op Brix. 

2.3.2 Gedragscode 
Eigen Haard hecht aan een prettig arbeidsklimaat voor alle medewerkers. Om dit te 

realiseren zijn er bedrijfsregels opgesteld waar alle medewerkers zich aan moeten houden. 

Het beleid richt zich onder meer op roken, alcohol en kledingvoorschriften. De volledige 

gedragscode is te vinden op Brix.  

2.3.3 Arbobeleid  
Ook het Arbobeleid is onderdeel van het personeelsbeleid. De basis voor het te voeren 

Arbobeleid komt voort uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). In de RI&E zijn de 

risico’s beschreven die verbonden zijn aan het werken bij Eigen Haard en de gebouwen van 

waaruit de werkzaamheden plaats vinden. Het Plan van aanpak arbeidsomstandigheden 

(werkdocument onderdeel van de RI&E) is een opsomming van de maatregelen die leiden tot 

ophef of verminderen van de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. In 

de RI&E en het plan van aanpak zijn diverse acties opgenomen om het risico op agressie en 

geweld te verkleinen. Inzage in de RI&E inclusief het plan van aanpak is mogelijk bij de 

afdeling HR.  

2.3.4 Bedrijfshulpverlening calamiteitenplan  
Iedere vestiging heeft een BHV-plan met een vluchtplan voor calamiteiten. Vluchtroute en 

uitgang zijn duidelijk zichtbaar en bekend bij de medewerkers. De BHV-voorschriften zijn ook 

van toepassing bij een calamiteit als gevolg van agressie. Een directeur is bij agressie 

verantwoordelijk voor een besluit over ontruiming. Ontruiming wordt regelmatig geoefend 

zodat iedereen op de hoogte is van de procedure. 

 

2.4 Financiële kaders  

De kosten die samenhangen met de preventieve en curatieve maatregelen worden betaald 

uit het Arbobudget en het scholingsbudget. 
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2.5 Functiegroep met klantcontacten 

De functies met klantcontacten en de werkplekken waar het klantcontact plaatsvindt zijn op 

genomen in bijlage 1.  
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3 Preventieve maatregelen  

 
Waar mogelijk moeten we agressie zien te voorkomen en dat kán ook. Allerlei factoren die 

agressie kunnen veroorzaken of verergeren, kunnen we zelf beïnvloeden. Frustratieagressie 

bijvoorbeeld ontstaat vaak (of wordt erger) als onze dienstverlening te wensen overlaat. 

Bijvoorbeeld als mensen lang moeten wachten, ons moeilijk aan de telefoon krijgen of het 

gevoel hebben dat wij afspraken niet nakomen. Ook onze manier van communiceren met de 

klant kan tot frustratie leiden of frustratie vergroten. Van al onze medewerkers verwachten wij 

dat zij zich hiervan bewust zijn en zich zo gedragen dat agressie zoveel mogelijk wordt 

voorkomen. Anderzijds mogen de medewerkers van Eigen Haard als werkgever verwachten 

dat zij voldoende geïnformeerd en getraind zijn dat zij dit goed kunnen doen én dat de 

werkomgeving zo veilig mogelijk is. Zo werken we aan balies waarachter mensen zich veilig 

voelen, is er op de werkplekken waar met klanten gewerkt wordt een nooddeur en een 

alarmknop.  

In de training wordt veel aandacht besteed aan preventieve maatregelen (‘wat kun je er zelf 

aan doen’) en zijn er praktische hand-outs met tips (voor o.a. de vaklieden). 

3.1 Gedrag, communicatie en dienstverlening  

Met ons gedrag, onze manier van communiceren met de klant en onze dienstverlening 

kunnen we agressie voorkomen of verminderen. Daarom verwachten we van alle 

medewerkers dat zij zich professioneel gedragen. Dat houdt in onze visie in:  

• We geven het goede voorbeeld door correct gedrag te vertonen; 

• Benader klanten respectvol, zakelijk, integer, service- en klantgericht (aanspreekvorm 

is ‘u’);  

• Vermeld naam en functie als daarom wordt gevraagd;  

• Zorg voor representatieve kleding en een verzorgd uiterlijk;  

• Luister goed naar klachten en neem deze serieus; 

• Bekijk van geval tot geval of je klanten die merkbaar onder invloed zijn van drugs 

en/of alcohol te woord staat. Verzoek klanten die je niet te woord staat vriendelijk het 

pand te verlaten en terug te komen wanneer ze niet onder invloed zijn;  

• Houd je aan afspraken over bereikbaarheid;  

• Bel klanten zo spoedig mogelijk terug;  

• Probeer wachttijden te voorkomen;  
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• Maak duidelijke en haalbare afspraken met de klant;  

• Kom gemaakte afspraken en toezeggingen tijdig na;  

• Leg tijdig uit wanneer het niet lukt om een afspraak na te komen;  

• Wees consequent bij toepassing van de procedure naar de klant toe;  

• Stel duidelijke grenzen;  

• Houd de ontvangstruimten schoon en netjes;  

• Eet niet in de ontvangstruimten;  

• Er worden geen luidruchtige gesprekken gevoerd tussen medewerkers (Achter de 

balie heerst rust. Daar zijn geen medewerkers die daar niets te zoeken hebben); 

• Je bent aanspreekbaar op gedrag en houding, ook door klanten;  

• Blijf kalm en probeer een klant op zijn gemak te stellen.  

 

3.2 Omgaan met klachten 

Afhandeling van klachten vraagt om bijzondere aandacht. Waar mensen werken, worden 

fouten gemaakt. Niet zozeer dat er iets fout gaat, leidt tot klantenontevredenheid en frustratie 

(de meeste mensen hebben daar wel begrip voor), maar hoe de organisatie (lees: 

medewerkers) daarmee omgaat. Klachten goed afhandelen helpt agressie te verminderen. 

Door de klant serieus te nemen en eventuele fouten te herstellen, zal die klant minder 

geneigd zijn om agressief gedrag te vertonen. Wanneer er een meningsverschil is met de 

klant waar de klant de oplossing niet acceptabel vindt wordt de klant eerst verzocht om een 

brief te sturen. Wanneer de klacht blijft bestaan wordt verwezen naar de 

Geschillencommissie. Informatie over deze commissie is te vinden op de website van Eigen 

Haard onder het hoofdstuk ‘over Eigen Haard’ / geschillencommissie.  
 

3.3 Gedragsregels voor klanten 

Communicatie en omgaan met klanten is altijd tweerichtingsverkeer. We stellen daarom ook 

eisen aan het gedrag van onze klanten. Op het moment dat klanten weten wat van hen 

verwacht wordt en wat zij van Eigen Haard mogen verwachten, ontstaat er minder snel 

discussie over ongewenst gedrag en kan dit onbegrip en frustratie en daarmee wellicht 

agressie tegen medewerkers voorkomen. We verwachten van onze klanten dat zij onze 

medewerkers rustig en fatsoenlijk te woord staan. Aan de telefoon, bij hen thuis en bij ons op 
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kantoor. Bij overtredingen hebben wij sanctiemogelijkheden. Deze worden behandeld in 

paragraaf 5.5 en zijn opgenomen in bijlage 2. Wij hanteren de volgende huisregels:  

• De medewerker(s) worden respectvol en zakelijk benaderd; 

• Aanwijzingen van medewerkers moeten worden opgevolgd;  

• Klanten en bezoekers melden zich altijd bij de balie; bij aanwezigheid zonder geldige 

reden, wordt u verzocht het gebouw te verlaten; 

• Op schelden, discriminerende taal of schreeuwen wordt u aangesproken; bij 

herhaling wordt u niet verder geholpen; 

• Bedreiging van medewerkers wordt niet getolereerd; u wordt niet verder geholpen en 

bij herhaling wordt u de toegang tot het gebouw ontzegd; 

• Het is niet toegestaan andere klanten/bezoekers lastig vallen; u wordt verzocht het 

gebouw te verlaten; 

• Bij het gooien van voorwerpen of het aanrichten van vernielingen wordt de politie 

ingeschakeld voor proces-verbaal; de kosten worden op u verhaald; de toegang tot 

het gebouw wordt u ontzegd; 

• Bij handtastelijkheden en lichamelijk geweld wordt de politie ingeschakeld, u wordt 

het gebouw uitgezet en tegen u wordt proces-verbaal opgemaakt; de toegang tot het 

gebouw wordt u ontzegd; 

• Huisdieren mogen niet in het gebouw; 

• Bezit van een slag-, steek- of vuurwapen in het gebouw is verboden; u wordt niet te 

woord gestaan en u wordt verzocht het gebouw te verlaten; 

• Roken, drugs- en alcoholgebruik zijn verboden in het gebouw; u wordt verwijderd uit 

het gebouw; 

• Na geweld en/of bedreigingen wordt altijd de politie ingeschakeld. 

 

3.4 Goed geïnformeerd en goed getraind 

Tijdens de werving van nieuwe medewerkers met klantcontacten wordt agressie en geweld 

door klanten besproken. Hierbij wordt een inschatting gemaakt of de potentiële nieuwe 

medewerkers voldoende rustig, correct, assertief, duidelijk en vasthoudend zijn. Doordat 

agressie en geweld besproken wordt weten nieuwe medewerkers waar zij rekening mee 

moeten houden.  
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Alle medewerkers zijn op de hoogte van de inhoud van dit agressiebeleid. Het agressiebeleid 

is een vast onderdeel van het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. Nieuwe 

medewerkers met klantcontacten krijgen een verplichte training: “omgaan met agressie en 

geweld”.  

 

Er zijn opfristrainingen waarbij de vaardigheden van de medewerkers verder worden 

ontwikkeld. Opfristrainingen vinden minimaal eens per 3 jaar plaats. Tijdens het werkoverleg 

worden voorvallen besproken en beleidsaanpassingen bekend gemaakt. 

 

Doordat de medewerkers het agressiebeleid kennen en zijn toegerust op hun taak weten 

medewerkers wat er van hun verwacht wordt tijdens en na het agressie- en geweldsvoorval.  

 

3.5 Veilig op kantoor  

De inrichting van het kantoor en vooral de ontvangstruimte draagt bij aan agressiebeheersing 

en een veiligere werkomgeving voor medewerkers. Daarom zijn alle ontvangstruimtes in 

principe voorzien van:  

3.5.1 Openingstijden  
De openingstijden staan vermeld op de internetsite van Eigen Haard en bij de hoofdentree 

van elk kantoor.  

10 2.
e

10.2.g



 2e. Beleid Agressie en Geweld versie 090913 
 

 

Bestandsnaam: 2e. Beleid Agressie en Geweld versie 090913  14/45 
Auteur:  
Versie: 1.0 
Datum opgeslagen: 29-08-2018  

 

3.5.2 Voorkomen lange wachttijden  
Baliewerkzaamheden zijn zakelijk en in principe zo kort mogelijk. Doe bij voorkeur geen 

uitzoekwerk aan de receptie.  

3.5.3 Aanwezigheid  
Om snel te kunnen handelen bij agressie moet bekend zijn wie aanwezig is en hoe de 

vervanging is geregeld binnen de teams. Daarom is er bij het KC altijd bekend wie er aan- en 

afwezig zijn. (Digitale) agenda’s zijn altijd bijgewerkt en ‘Cisco Jabber” wordt gebruikt. Aan de 

balie wordt altijd door twee (KC) medewerkers gewerkt en is er op kleinere kantoren / 

woonwinkels altijd een collega op kantoor. Hierdoor zijn de medewerkers in kleinere 

kantoren/vestigingen/woonwinkels altijd minimaal met zijn tweeën.  

3.5.4 Pandverbod  
De omgang met klanten met een pandverbod is ook een zaak van preventief beleid. 

Onduidelijkheid over bijvoorbeeld de duur van het verbod en de manier waarop de 

betreffende klant wel contact met ons kan leggen, kan leiden tot (nieuwe) agressie. Het is 

daarom van belang:  

• pandverboden goed te registreren in het klantsysteem, met vermelding van de duur 

van het verbod en hoe contact met de klant wel kan verlopen; 

• goede en duidelijke afspraken te maken met de klant hoe het contact moet verlopen 

tijdens het verbod en deze op schrift te zetten;  

• dat de baliemedewerkers op de hoogte zijn van het pandverbod, bijvoorbeeld door 

kopieën of een actueel overzicht (onzichtbaar voor de klanten) bij de balie/ in het 

klantsysteem;  

• pandverboden bekend te maken bij alle kantoren waar de klant zich kan melden (zie 

ook paragraaf 5.5 en bijlage 2 sanctiemogelijkheden).  

 

3.6 Veilig bij de klant  

Medewerkers die op huisbezoek gaan bepalen in eerste instantie zelf of er sprake is van een 

risico op agressie van de klant. Praat er eventueel over met je leidinggevende. Zeker bij 

risicovolle huisbezoeken zijn voorzorgsmaatregelen geboden, bijvoorbeeld:  

• Huisbezoeken worden bij voorkeur door twee medewerkers verricht;  

• Laat je collega’s weten dat je op huisbezoek gaat;  
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• Geef naam, adres en telefoonnummer door van de klant waar jij en je collega naartoe 

gaan;  

• Zet dit ook in je digitale agenda;  

• Bij huisbezoeken altijd een functionerende mobiele telefoon meenemen met daarin 

de alarm- en hulpnummers voorgeprogrammeerd; 

• Laat de nummers van jullie mobiele telefoons achter waarop jullie te bereiken zijn; 

• Aan de leidinggevende wordt het huisbezoek (per e-mail) gemeld; 

• Bij zeer risicovolle bezoeken stel je altijd van te voren de politie (wijkagent) op de 

hoogte; desnoods gaan jullie samen naar de klant.  

3.6.1 Ben je eenmaal bij de klant dan geldt:  
• Je hebt altijd een legitimatiebewijs bij je die je aan het begin van het bezoek laat zien;  

• Zorg dat de klant het legitimatiebewijs duidelijk heeft gezien en herkent; 

• Vermeld duidelijk je naam en je functie; 

• Vermeld duidelijk wat het doel is van het huisbezoek; 

• Vraag of je binnen mag komen om het gesprek voort te zetten; 

• Vermeld duidelijk wat je gaat doen en waar in de woning je eventueel wilt kijken;  

• Waar mogelijk houd je de vluchtweg open. 

3.6.2 Word je bedreigd bij een huisbezoek dan geldt het volgende:  
• Geef aan dat je het gesprek beëindigt als de klant blijft dreigen;  

• Geef duidelijk aan dat je dan weg gaat en dat dit consequenties kan hebben voor de 

klant;  

• Verloopt het gesprek verder niet prettig of zegt je eigen gevoel dat je weg moet gaan, 

verlaat dan zo snel mogelijk de woning (via de opengehouden vluchtweg); 

• Zit je in het nauw, geef dan (gewoon) toe aan de eisen van de klant. Achteraf kan 

altijd, al dan niet met behulp van politie en/of justitie, actie worden ondernomen; 

• Ga direct terug naar kantoor of bel direct je leidinggevende en/of collega’s;  

• Bij direct gevaar of verwonding direct 112 bellen (niet twijfelen maar gewoon doen).  

3.7 Veilig in de wijk en de panden 

Opzichters, medewerkers woonservice, medewerkers zorg en overlast, huismeesters, 

wijkbeheerders en vaklieden die dagelijks in de wijken en panden werken, nemen minimaal 

als voorzorgsmaatregelen:  

• Je hebt altijd een legitimatie bij je van Eigen Haard; 
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• Je draagt je werkkleding waardoor je duidelijk herkenbaar bent; 

• Je hebt altijd een mobiele telefoon bij je waarvan het nummer bij Eigen Haard bekend 

is; 

• De belangrijkste alarm- en hulpnummers heb je voorgeprogrammeerd; 

• Je digitale agenda is altijd actueel en duidelijk, zodat collega’s kunnen zien waar je 

bent. 

 

3.8 Afspraken met samenwerkingspartners 

Goede afspraken met onze samenwerkingspartners kunnen leiden tot minder agressie en 

een groter gevoel van veiligheid bij de medewerkers.  

 

Van onze leveranciers (met name aannemersbedrijven) verwachten wij eenzelfde 

professioneel gedrag als van onze eigen medewerkers. Leveranciers mogen geen 

toezeggingen aan klanten doen zonder de uitdrukkelijke toestemming van een daartoe 

bevoegde medewerker van Eigen Haard. 

 

Met de politie maken we lokaal afspraken over te volgen procedures en ondersteuning in 

agressiesituaties. Met collega-corporaties stemmen we aanpak en acties af als we samen 

met hen te maken krijgen met agressiesituaties. 

 

Indien medewerkers van samenwerkingspartners te maken krijgen met  excessief 

agressiegedrag van een bewoner, kan hij daar zelf aangifte voor doen. Eigen Haard ontvangt 

een afschrift van de aangifte voor de eigen registratie in Empire en een mogelijk eigen civiele 

procedure. 
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4 Hoe te handelen bij agressie en geweld 

 
Ieder agressievoorval is uniek en vraagt om een op de situatie afgestemde benadering. In de 

trainingen komen de uitgangspunten van het omgaan met agressie uitgebreid aan de orde. In 

bijlage 3 staat globaal aangegeven hoe te handelen. In bijlage 4 staat aangegeven hoe te 

handelen per gradatie van agressie. Dat gaat van lichte agressie (beledigen) tot zeer zware 

agressie (gijzeling). In deze bijlage staan ook enkele veel voorkomende situaties beschreven.  

 

4.1 Veilig beslissen  

Medewerkers van Eigen Haard kunnen binnen het beleid agressie en geweld zelfstandig 

beslissingen nemen. Die kaders moeten voor iedereen duidelijk zijn. Is er binnen die kaders 

gehandeld dan zal Eigen Haard te allen tijde achter een besluit of actie van een medewerker 

blijven staan. Medewerkers moeten het gevoel hebben en weten dat ze gesteund worden 

door zowel leidinggevende als collega’s en directie.  

 

4.2 Collega’s verantwoord helpen  
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4.3 Registratie van voorvallen  

Regelmatige evaluatie van het agressiebeleid en analyse van agressievoorvallen zijn nodig 

om het agressiebeleid actueel te houden en waar nodig aan te passen. Als we weten hoe 

vaak agressie voorkomt en in welke mate, dan kunnen we tijdig inspelen op (nieuwe) 

ontwikkelingen. Daarom werken wij met een toegankelijk en eenvoudig registratiesysteem. 

Daarin moeten alle agressievoorvallen worden vastgelegd, ook minder ernstige vormen. Dat 

is belangrijk omdat:  

• registratie goed kan zijn voor het verwerkingsproces van de betrokken 

medewerker(s);  

• registratie kan helpen om agressie in de toekomst te voorkomen;  

• er dan altijd actuele informatie over onze klanten beschikbaar is en daar naar kan 

worden gehandeld;  

• alleen als we weten wat er gebeurt, we passende maatregelen kunnen nemen; 

• Voor het vastleggen van agressie gebruiken we het agressieregistratieformulier (zie 

bijlage 5); 

• Het formulier moet na (mede)ondertekening uiterlijk de (werk)dag na het voorval door 

de leidinggevende naar de Adviseur HR worden gestuurd.  

 

Om het agressiebeleid actueel te houden, wordt het beleid jaarlijks in de Arbo commissie 

geëvalueerd. Eventueel worden de medewerkers geraadpleegd. De uitkomsten hiervan 

kunnen leiden tot aanpassingen in het beleid welke vastgesteld wordt door management 

team. Bij bijstellingen heeft de OR instemmingsrecht. 
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5 Nazorg  

 
Agressie is een ingrijpende gebeurtenis waarbij zorgvuldige nazorg erg belangrijk is. Dat 

vinden we niet alleen, daartoe zijn we volgens de Arbo-wet ook verplicht. In dit hoofdstuk 

staat hoe wij de nazorg hebben georganiseerd en wat er allemaal bij komt kijken.  

 

5.1 Opvang medewerker en naast betrokkenen 

Na ieder agressievoorval, groot of klein, is er opvang voor het slachtoffer door de 

leidinggevende of door diens vervanger. Op de regiokantoren is de leidinggevende in het 

kantoor in eerste instantie verantwoordelijk voor alle medewerkers die daar werken. Hij 

informeert de direct leidinggevende van de medewerker en indien dit wenselijk is, de naaste 

collega’s. Voor de verwerking is directe opvang belangrijk, maar ook zorg op langere termijn. 

Bij medewerkers die direct weer aan de slag gaan omdat het ‘goed gaat’, moet de 

leidinggevende alert zijn op een terugslag.  

 

Naast aandacht voor de direct betrokken medewerkers is er aandacht voor de indirect 

betrokken medewerkers. Collega’s leven vaak erg mee met de situatie en kunnen ook 

geschrokken zijn. En voor collega’s die zelf eerder te maken hebben gehad met agressie, kan 

een nieuw agressiegeval extra impact hebben. In principe wordt in overleg met iedereen die 

met een voorval te maken heeft gehad, beoordeeld of een gesprek noodzakelijk is. Hierbij 

kan (via de bedrijfsarts) professionele hulp noodzakelijk zijn.  

 

5.2 Centrale rol voor leidinggevende  

De direct leidinggevende (eventueel diens vervanger of een naaste collega) heeft de centrale 

rol in het nazorgtraject:  

 

Opvangactiviteiten  

• De leidinggevende neemt direct contact op met de medewerker tegen wie de 

agressie zich heeft gericht. 
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• De leidinggevende zorgt voor de eerste opvang van de medewerker in een ruimte 

met voldoende privacy. De medewerker krijgt alle gelegenheid zijn/haar verhaal te 

doen en aan te geven wat de impact van de gebeurtenis op hem/haar is.  

• De leidinggevende informeert welke schade er is geleden (lichamelijk, psychisch 

en/of materieel), of sprake is van een besmettingsincident en wat de eerste 

behoeften van de medewerker zijn (even rust, uithuilen bij een 

‘maatje’/vertrouwenspersoon, medische hulp etc.).  

• De leidinggevende organiseert dat aan de eerste behoeften wordt voldaan. Bij een 

besmettingsincident wordt een afspraak gemaakt bij de GGD.  

• De leidinggevende onderzoekt of het noodzakelijk/wenselijk is om de medewerker te 

begeleiden naar Slachtofferhulp (Telefoon: 0900-0101) en of opvang thuis voldoende 

is gewaarborgd.  

• De leidinggevende organiseert zo nodig verdere begeleiding en opvang en 

informeert/mobiliseert zo nodig de naasten van de medewerker.  

• De leidinggevende doet samen met de medewerker aangifte, eventueel met 

getuigenverklaring(en).  

• De leidinggevende onderzoekt of aanpassing van de werkinzet van de medewerker 

nodig is en maakt hierover afspraken.  

• De leidinggevende maakt afspraken over de vervolggesprekken en acties 

(bijvoorbeeld schadevergoeding regelen, napraten etc) zowel met de medewerker als 

met betrokken collega’s. De inhoudelijke vervolggesprekken vinden plaats op de 

volgende dagen vanaf het voorval: dag 2, dag 14 en na 2 maanden.  

• De leidinggevende informeert de manager en directeur en de afdeling HR.  

• De leidinggevende organiseert met de Adviseur HR de vergoeding van de eventuele 

schade (benodigde formulieren invullen e.d.).  

 

De opvang en nazorg richten zich enerzijds op het verwerken van de gebeurtenis en 

anderzijds op praktische zaken, waaronder het afhandelen en vergoeden van schade. In 

principe is de leidinggevende hiervoor verantwoordelijk. Als hij of zij daarvoor niet de 

aangewezen persoon is, neemt een collega (of collega’s) deze taak over. De leidinggevende 

zoekt altijd contact met de afdeling HR. Deze kan ondersteuning bieden, bijvoorbeeld bij het 

inschakelen van noodzakelijke medische en/of psychische hulp, en zorgt ervoor dat het 

nazorgtraject verloopt zoals in dit beleid staat beschreven. Daarmee waarborgen we dat 

iedere medewerker van Eigen Haard dezelfde opvang en nazorg krijgt.  

10 2.
e



 2e. Beleid Agressie en Geweld versie 090913 
 

 

Bestandsnaam: 2e. Beleid Agressie en Geweld versie 090913  21/45 
Auteur:  
Versie: 1.0 
Datum opgeslagen: 29-08-2018  

 

 

5.3 Reactie naar de klant  

Eigen Haard accepteert geen enkele vorm van agressie tegen medewerkers en klanten. 

Afhankelijk van de mate van agressie worden passende maatregelen genomen. Die 

maatregelen zijn corrigerend en in principe bedoeld om de omgang met de betrokken klant te 

normaliseren. Bij heel ernstige agressie kan de omgang definitief worden beëindigd 

(beëindiging van de huurovereenkomst en ontruiming). Dat kan ook het geval zijn wanneer er 

sprake is van recidive (herhaling). Ontruiming is alleen mogelijk na een uitspraak van de 

rechter.  

 

5.4 Ordegesprek  

In de meeste gevallen zal na een agressievoorval een ordegesprek worden gevoerd. Dit 

gesprek is bedoeld om de klant te horen én om afspraken te maken over het toekomstig 

contact tussen klant en Eigen Haard. Tijdens het ordegesprek wordt duidelijk onderscheid 

gemaakt tussen het gedrag van de klant en de inhoud van zijn klacht of probleem. Als eerste 

wordt de klant aangesproken op zijn gedrag, dat dit onacceptabel is, wat de achtergrond ook 

mag zijn, en hoe de klant zich wel hoort te gedragen. De klant krijgt de gelegenheid aan te 

geven wat de aanleiding was, maar er wordt niet diep op de inhoud ingegaan. Eerst worden 

duidelijke afspraken gemaakt met de klant over de verdere procedure en het gewenste 

gedrag. Daarna kan worden ingegaan op het vraagstuk dat speelt.  

 

5.4.1 Uitgangspunten ordegesprek 
• Het ordegesprek is in de eerste plaats bedoeld om de klant aan te spreken op zijn 

gedrag; 

• Het ordegesprek vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke 

manager. Deze bepaalt vooraf of ter plekke wie het gesprek voert, wie aanwezig is 

en waar het wordt gevoerd; 

• Het ordegesprek wordt in principe door twee medewerkers gevoerd waarvan de 

leidinggevende er een is. Verder kunnen dit zijn: de medewerker tegen wie de 

agressie zich heeft gericht of een andere medewerker, een collega leidinggevende of 

de manager. Wanneer er aanleiding toe is kan de politie als derde persoon bij het 

gesprek aanwezig zijn; 
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• Het ordegesprek vindt waar mogelijk plaats uiterlijk twee weken na het voorval; 

• Het ordegesprek vindt in ieder geval altijd plaats voorafgaand aan een pandverbod; 

• Het ordegesprek wordt geregistreerd in het klantvolgsysteem; 

• Datgene dat is besproken tijdens het ordegesprek wordt schriftelijk bevestigd voor het 

dossier. 

 

5.5 Sanctiemogelijkheden  

Sanctiemogelijkheden die ingezet kunnen worden zijn:  

• Mondelinge waarschuwing, schriftelijk bevestigd; 

• Schriftelijke waarschuwing; 

• (Tijdelijk) pandverbod; 

• Aangifte bij de politie; 

• Eis tot schadevergoeding;  

• Beëindiging huurovereenkomst en ontruiming. 

In bijlage 2 staan de verschillende sanctiemogelijkheden toegelicht.  

 

5.6 Vergoeding eventuele schade  

De agressiepleger is aansprakelijk voor eventuele schade. Eigen Haard spant zich als 

werkgever in zodat iedereen veilig kan werken. Eigen Haard is niet wettelijk aansprakelijk als 

een werknemer tijdens zijn werk te maken krijgt met agressie en schade lijdt. Eigen Haard 

streeft ernaar schade als gevolg van de agressie, materieel of immaterieel, voor Eigen Haard 

of voor de betrokken medewerker(s), te verhalen. Eigen Haard hanteert echter het 

uitgangspunt dat medewerkers die te maken krijgen met agressie tijdens werktijd hiervan in 

beginsel geen materieel nadeel mogen ondervinden. 

• Eigen Haard heeft zich voor de medewerkers extra verzekerd tegen schade 

veroorzaakt door agressie en geweld zodat het risico voor de medewerkers 

minimaal is; Eigen Haard zal eventuele schade als gevolg van de agressie, 

materieel of immaterieel, voor Eigen Haard en/of voor de betrokken 

medewerker(s), zoveel mogelijk proberen te verhalen op de agressiepleger. 

Per geval wordt bepaald of Eigen Haard de eventuele materiele schade die 

niet kan worden verhaald op de agressiepleger volledig dan wel gedeeltelijk 

aan de medewerker vergoedt.    
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• Eigen Haard ondersteunt de medewerker die slachtoffer is geworden van agressie of 

geweld maximaal bij de afhandeling van het voorval en bij de communicatie naar de 

verzekeraar;  

• De leidinggevende neemt de schade op bij het invullen van het 

agressieregistratieformulier; 

• De afdeling Backoffice Financiën meldt de schade bij de verzekeraar; 

• De medewerker doet binnen 24 uur aangifte en volgt de aanwijzingen van de 

verzekeraar op.  

 

Naast de verzekering vergoedt Eigen Haard de volgende schades:  

• Eigen Haard vergoedt verhaalrechtsbijstand bij schade t.g.v. agressie en/of geweld 

aan motorrijtuigen op declaratiebasis alsmede de kosten van eventueel vervangend 

vervoer tot ten hoogste € 3.750,00 in totaal. Vervangend vervoer geschiedt in overleg 

met de verantwoordelijke van het wagenpark.  

• Indien de schade van de medewerker hoger is dan de maximale dekking van de 

verzekering of niet valt onder de dekking van de verzekering, beslist het bestuur van 

Eigen Haard, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval of Eigen 

Haard een aanvulling op de uitkering toekent aan de medewerker. 

 

Om voor de (extra) schade vergoeding in aanmerking te komen moet de medewerker 

voldoen aan de volgende eisen: 

• De medewerker heeft de schade geleden tijdens de uitoefening van zijn functie of in 

directe relatie tot de uitvoering van zijn functie; 

• De medewerker heeft gewerkt volgens de werkprocessen richtlijnen; 

• De medewerker doet aangifte van de agressie bij de politie met toevoeging van de 

schade-eis. 

• De medewerker volgt de richtlijnen van de werkgever en van de verzekeraar op.  

 

5.6.1 Schade Eigen Haard  
Eigen Haard kan uitsluitend materiële schade lijden. Te denken valt aan de kosten van 

doorbetaling van loon tijdens uitval van de medewerker of schade aan eigendommen zoals 

apparatuur en inrichting van het gebouw. Direct na een agressievoorval maakt de 

leidinggevende een inventarisatie van de beschadigde eigendommen, zoveel mogelijk 
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voorzien van kenmerken, serienummers en dergelijke. Tijdens de aangifte wordt deze 

inventarisatie meegenomen. 
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6 Borging, beleidscyclus en verantwoordelijkheden 

 

Dit agressiebeleid wordt regelmatig geactualiseerd. Dat doen we samen. Zijn bepaalde zaken 

niet goed verwoord, bespreek dit dan met de leidinggevende. De directie/het management, 

afdeling HR, de Arbo commissie en de OR kijken dan of het beleid moet worden aangepast. 

 

6.1 Communicatie over agressiebeleid  

Het agressiebeleid is alleen effectief als medewerkers, klanten en andere betrokkenen de 

inhoud kennen. We besteden daarom veel aandacht aan de communicatie over ons 

agressiebeleid. We hebben de volgende ‘communicatiemomenten’:  

 

6.1.1 Intern 
• Iedere nieuwe medewerker krijgt het agressiebeleid en wordt geacht dit te lezen.  

• Op Brix staat het agressiebeleid.  

• Agressie is een agendapunt bij werkoverleg.  

 

6.1.2 Extern 
• De afdeling Communicatie maakt ons beleid bekend bij onze samenwerkingspartners 

nadat het beleid bij Eigen Haard zelf is geïntroduceerd. 

• Tijdens bijeenkomsten met belanghebbenden zoals bewonerscommissies brengen 

we ons agressiebeleid onder de aandacht.  

• In ons bewonersblad besteden we regelmatig, minimaal 2X per jaar aandacht aan 

agressiebeheersing.  
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6.2 Beleidscyclus 

Wij streven bij Eigen Haard naar een continue verbetering van ons agressiebeleid. Wanneer 

er aanleiding toe is bijvoorbeeld bij een extreem voorval of bij de jaarlijkse evaluatie van de 

Arbo commissie treedt de volgende beleidscyclus in werking. 

 

6.3 Verantwoordelijkheden 

Om dit agressiebeleid en de beleidscyclus goed te up to date en effectief te houden, moet 

duidelijk zijn wie waarvoor verantwoordelijk is. Er moet snel en goed gehandeld worden 

anders kunnen de gevolgen (erg) groot zijn.  
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• Is verantwoordelijk voor passend ingrijpen bij agressievoorvallen, ondersteunt dit 

proces en neemt over waar nodig; 

• Gaat bij alarm naar de ontvangstruimte en stelt zich op de hoogte dat de aanpak 

goed verloopt; 

• Beoordeelt (samen met collega leidinggevende) of ontruiming van de ontvangstruimte 

en inschakeling van politie noodzakelijk is; 

• Neemt zo nodig het initiatief om (samen met anderen) fysiek in te grijpen om een 

collega te ontzetten; 

• Zorgt voor goede opvang van zowel direct als indirect betrokken medewerkers; 

• Ziet erop toe dat de medewerker het agressievoorval registreert; 

• Begeleidt de medewerker bij de aangifte; 

• Voert samen met collega leidinggevende of het manager ordegesprekken; 

• Neemt besluit over op te leggen maatregelen; 

• Evalueert met alle betrokkenen het ontstaan en de beëindiging van de 

agressiesituatie; 

• Signaleert/rapporteert aan de het MT lid; 

• Is verantwoordelijk voor het informeren van nieuwe medewerkers en ingehuurde 

externe krachten over agressiebeleid; 

• Bespreekt voorvallen en aanpassingen tijdens het werkoverleg. 

 

Medewerker  

• Spreekt de klant aan op onacceptabel gedrag;  

• Maant zo nodig de klant de ontvangstruimte te verlaten;  

• Stelt zo nodig het alarmsysteem in werking; 

• Draagt waar nodig het gesprek over aan de leidinggevende of diens vervanger;  

• Signaleert noodzakelijke ondersteuning;  

• Zorgt samen met leidinggevende voor registratie van het agressievoorval;  

• Doet samen met de leidinggevende of diens vervanger zo nodig aangifte van 

strafbare feiten als gevolg van de agressie; 

• Ondersteunt collega’s tijdens agressiesituaties op aangeven van de leidinggevende 

of de manager. 

 

HR (adviseur) 

• Stelt een agressiebeleid op voor Eigen Haard;  
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• Verzorgt managementinformatie over het agressiebeleid op basis van input; 

• Bewaakt de complete toepassing van het agressiebeleid (= proceseigenaar); 

• Evalueert het beleid en de voorvallen en stelt eventueel bij na raadpleging van het 

managementteam (Plan-Do-Check-Act); 

• Houdt de relevante documenten actueel en communiceert deze zowel extern als 

intern in samenwerking met de afdeling Communicatie; 

• Stemt relevante zaken over het algemene agressiebeleid af met de OR; 

• Rapporteert, mede vanuit de plannen van aanpak voortkomend uit de risico-

inventarisatie, over de inrichting van de ontvangstruimten; 

• Is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie over (veranderingen in) 

de praktische uitwerking van het agressiebeleid (in overleg met afdeling 

Communicatie); 

• Maakt algemene afspraken met de bedrijfsarts over hulpverlening; 

• Vangt zo nodig de betrokken medewerker(s) op (primair verantwoordelijkheid 

Leidinggevende of diens vervanger); 

• Past de HR-instrumenten aan (werving en selectie, vorming en opleiding);  

• Biedt ondersteuning bij relevante trainingstrajecten (agressiebeheersing); 

• Zorgt zo nodig voor goede nazorg (primair verantwoordelijkheid leidinggevende of 

diens vervanger); 

 
Backoffice financiën  

• De backoffice financiën meldt de schade bij de verzekeraar; 

 

 

Arbo commissie  

• Is betrokken bij de evaluatie en aanpassingen van het beleid conform de 

beleidscyclus; 

• Is verantwoordelijk voor het BHV-plan. 

 

OR 

• Instemmingsrecht over bijstellingen van het agressiebeleid 
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Bijlage 2: Sanctiemogelijkheden  

 

Mondelinge waarschuwing  

Als dit mogelijk is, moet een klant altijd eerst direct op zijn gedrag worden aangesproken. Stopt het 

ongewenste gedrag niet dan volgen andere middelen. Wanneer een klant wordt aangesproken op zijn 

gedrag volgt een schriftelijke bevestiging.  

 

Schriftelijke waarschuwing  

Dit middel kan ingezet worden om de klant duidelijk te maken dat de organisatie agressief gedrag niet 

tolereert. Een schriftelijke waarschuwing kan ook ingezet worden om de klant duidelijk te maken dat bij 

herhaling een pandverbod volgt. Deze waarschuwing wordt ondertekend door het hoofd Juridische 

Zaken.  

 

(Tijdelijk) pandverbod  

Een pandverbod is geen publiekrechtelijke rechtshandeling waartegen bezwaar kan worden gemaakt 

of beroep aangetekend. Het is een civielrechtelijke ordemaatregel, bedoeld om de huisvrede te 

waarborgen, personeel te beschermen en schade te voorkomen. Een eigenaar of huurder van een 

gebouw kan zelf bepalen wie daar toegang heeft. Dat geldt ook voor openbare gebouwen. Een 

eigenaar of huurder kan dus ook zelf iemand de toegang ontzeggen. In feite is een pandverbod voor 

een persoon een ‘Verboden Toegang’. Overtreding betekent schending van artikel 461 uit het 

Wetboek van Strafrecht. En als de betrokken klant een bevel om het pand te verlaten niet opvolgt, is 

dat lokaalvredebreuk (artikel 139 Wetboek van Strafrecht). Tegen overtreding van het pandverbod kan 

strafrechtelijk of civielrechtelijk worden opgetreden. Een tijdelijk pandverbod wordt ondertekend door 

het hoofd Juridische Zaken.  

 

De procedure op een rij  

• De klant krijgt een mondelinge waarschuwing.  

• De klant krijgt een schriftelijke waarschuwing. 
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• De klant krijgt altijd een brief over het voornemen tot een (tijdelijk) pandverbod. Daarin staat 

ook een afspraak voor een ordegesprek en hoe de klant tot die tijd contact kan opnemen.  

• Een ordegesprek gaat altijd vooraf aan een pandverbod en is bedoeld voor hoor en 

wederhoor.  

• In het ordegesprek worden afspraken gemaakt over het vervolg van de procedure en over de 

manier van contact tijdens de periode dat het (tijdelijk) pandverbod loopt.  

• Een voornemen tot een pandverbod wordt gemotiveerd (rapportage) voorgelegd aan de 

directeur.  

• Een pandverbod wordt uiterlijk één week na het ordegesprek schriftelijk aan de klant bekend 

gemaakt (aangetekend) en is ondertekend door het hoofd Juridische Zaken.  

• In de brief van het pandverbod wordt opgenomen:  

• De reden waarom het pandverbod wordt opgelegd.  

• Begindatum van het pandverbod.  

• De manier waarop de klant contact kan onderhouden.  

• De naam van de contactpersoon.  

• De datum waarop het herzieningsgesprek plaatsvindt.  

• Een pandverbod is tijdelijk, en duurt minimaal drie en maximaal twaalf maanden.  

• Bij herhaalde verbale agressie is de richtlijn dat het pandverbod drie tot zes maanden duurt 

(schriftelijke waarschuwing is vooraf gegaan).  

• Bij geweld tegen objecten en of personen is de richtlijn dat het pandverbod zes tot twaalf 

maanden duurt.  

• Bij ernstig geweld wordt een langer pandverbod opgelegd.  

• Het pandverbod wordt met vermelding van reden en duur, opgenomen in het 

klantvolgsysteem.  

• Bij de balie liggen kopieën van pandverboden of een overzicht van de pandverboden, zodat 

de medewerkers altijd op de hoogte zijn. Hiermee moet zorgvuldig worden omgegaan 

(onzichtbaar voor klanten en bezoekers).  

 

Aangifte bij de politie  

In het Wetboek van Strafrecht staan handelingen die strafbaar zijn met daarbij de minimale en 

maximale strafmaat. Zodra een klant zich schuldig maakt aan zo’n handeling, kunnen we aangifte 

doen bij de politie. Daarna volgt zo mogelijk opsporing en vervolging en behandeling van de zaak door 

het Openbaar Ministerie. Het uitgangspunt van Eigen Haard is dat aangifte wordt gedaan bij alle 
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agressiesituaties. Er is altijd sprake van een grijs gebied waarin het niet volledig duidelijk is of aangifte 

doen op zijn plaats is. Als een medewerker aangifte wil doen, overlegt hij dit met de direct 

leidinggevende. Hij krijgt altijd medewerking van Eigen Haard. Het justitiële apparaat beoordeelt of 

opsporing en vervolging haalbaar is. Hierbij speelt herhaling een belangrijke rol. Dossiervorming en 

juridische onderbouwing zijn daarom noodzakelijk. 

 

De aangifte wordt gedaan door de betrokken medewerker(s). Aanwezige collega’s leggen, indien 

nodig, een getuigenverklaring af bij de politie. Als de medewerker er niet toe in staat is, doet de direct 

leidinggevende namens Eigen Haard aangifte. Aangifte gebeurt onder vermelding van het adres van 

Eigen Haard, Arlandaweg 88, 1043 EX Amsterdam. De medewerker hoeft zijn eigen adresgegevens 

niet te geven.  

 

Uitgangspunten:  

• Aangifte wordt gedaan bij alle agressievoorvallen.  

• De betrokken medewerker doet aangifte, daarbij begeleid door en onder verantwoordelijkheid 

van de direct leidinggevende.  

• Als het slachtoffer daartoe niet in staat is, wordt aangifte gedaan door de leidinggevende 

namens Eigen Haard. Het slachtoffer kan als getuige worden opgeroepen.  

• Domicilie wordt gekozen op het adres van Eigen Haard.  

• Nazorg van de aangifte, zoals het begeleiden van de medewerker bij een oproep door het 

Openbaar Ministerie, valt onder verantwoordelijkheid van de leidinggevende (in overleg met 

het hoofd Juridische Zaken). 

Als de medewerker geen aangifte doet, maar alleen een melding, gaat de politie in principe niet over 

tot opsporingsmogelijkheden. Een melding kan voor de politie wel aanleiding zijn om een bepaald 

adres wat scherper in de gaten te houden. Bovendien bouwt de politie zo een dossier op. Wanneer 

daar aanleiding voor is, kan de politie overgaan tot het instellen van een opsporingsonderzoek.  

 

Beëindiging huurovereenkomst en ontruiming  

Beëindiging van de huurovereenkomst en ontruiming zijn de zwaarste sanctiemogelijkheden die wij 

kunnen opleggen. Dit gebeurt alleen bij zware tot zeer zware agressie en na overleg met het hoofd 

Juridische Zaken. Goede dossieropbouw is hierbij noodzakelijk. Zo spoedig mogelijk na het voorval 

neemt de betrokken leidinggevende contact op met het hoofd Juridische Zaken om na te gaan welke 

acties ondernomen moeten worden.  

10.2.
e



 2e. Beleid Agressie en Geweld versie 090913 
 

 

Bestandsnaam: 2e. Beleid Agressie en Geweld versie 090913  37/45 
Auteur:  
Versie: 1.0 
Datum opgeslagen: 29-08-2018  

 

Bij beëindiging huurovereenkomst en ontruiming wordt het dossier van de betrokken voor de 

maximale termijn bewaard.  
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Bijlage 3:  De hoofdlijnen van ‘hoe te handelen?’  

 
Leidraad hoe te handelen als je op kantoor te maken krijgt met agressie:  

 

1.  Ruimte geven:  

• Laat de klant vertellen wat er aan de hand is.  

• Laat hem uitrazen, geef ruimte.  

 

2.  Begrip tonen voor frustratie:  

• Spreek dat begrip ook uit naar de klant toe.  

• Toon géén begrip voor zijn gedrag (of voor zijn wens, als deze niet haalbaar is).  

 

3.  Uitleg geven over de regels: benoem deze: 

• Wat de regels betekenen voor jouw bevoegdheid als medewerker van Eigen Haard en voor de 

klant.  

• Over het gedrag: het gedrag wordt niet geaccepteerd. In je reactie ga je in op het gedrag van de 

ander en niet op zijn persoon.  

 

4.  Klant voor de keuze stellen:  

• Vertel de klant dat zijn verhaal duidelijk is, maar dat je het nu wilt hebben over de klacht waar 

het om draait.  

• Beschrijf het ongewenste gedrag en de sanctie.  

• Beschrijf het gewenste gedrag en de gunstige afloop.  

• Eindig altijd met wat voor jou wenselijk is, wat jij graag zou zien dat de klant gaat doen.  

 

De klant stopt met zijn agressie; je kunt hem verder helpen. Stopt het agressieve gedrag niet dan:  

 

5.  Negeer de agressie of roep de klant tot de orde:  

• Door de strijd te negeren, geef je de klant de mogelijkheid zijn gedrag aan te passen.  

• Roep de klant tot de orde door zijn gedrag te benoemen (“U staat te schreeuwen”). Vervolgens 

vraag je zonder irritatie en zonder boosheid om dit gedrag te stoppen (“Ik wil dat u daarmee 

ophoudt”). Houd de klant een spiegel voor met betrekking tot zijn gedrag.  
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• Houd je eigen gedrag en mening neutraal.  

 

6.  Benoem de consequenties:  

• Benoem wat er gebeurt als de klant zijn gedrag verandert en wat de consequenties zijn als de 

klant niet wil meewerken.  

 

7.  In geval van bedreiging of middelzware agressie: gebruik de alarmknop.  

 

8.  Uitvoeren:  

• Als de klant niet doet wat jij hebt voorgesteld, doe dan wat je gezegd hebt: de voor de klant 

‘negatieve’ afloop. Vraag om assistentie van een collega.  

 

9.  Vorderen:  

• Eerste keer: “Ik vraag u beleefd maar dringend om het pand te verlaten.”  

• Tweede keer “Ik vraag u voor de tweede keer beleefd maar dringend om het pand te verlaten. 

Doet u dit niet, dan bel ik de politie.”  

 

10. Politie bellen:  

• Laat door het KC de politie bellen via telefoonnummer 0900 - 8844 (bij gevaarlijke situaties 112).

10.2.
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Zeer zware agressie:  
G jzeling  

- Alarmeren 
- Toegeven aan alle eisen van de klant  
- Melden aan leidinggevende  
- Agressievoorval registreren  
- Aangifte doen b j politie  

- Alarmnummer 112 bellen 
- Veiligheidsmaatregelen treffen  
- Wachtruimte ontruimen  
- Politie buiten (laten) ontvangen en informeren  

- Zie zware agressie  112: Alarm 
politie/brandweer/ 
GGD  
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Bijlage 5:  Agressieregistratieformulier 

 

Invulinstructie  

• Bij ieder geweld of agressie voorval dient dit meldingsformulier zo volledig mogelijk 

ingevuld te worden.  

• Iedere melding hoe gering de consequenties ook zijn, kan preventief werken ten 

aanzien van het voorkomen van agressievoorvallen. 

• Het formulier dient zo spoedig mogelijk na het voorval ingevuld te worden door de 

medewerker en wanneer dit niet mogelijk is dient het formulier ingevuld te worden 

door diens leidinggevende of de vervanger van de leidinggevende.  

• Na volledig invullen van het agressieregistratieformulier, het formulier verzenden aan 

de Adviseur HR en in kopie aan de manager van het bedrijfsonderdeel. Inclusief 

kopie proces verbaal. Het formulier wordt uiterlijk de dag na het voorval naar de 

Adviseur HR verzonden. 
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3513 ER  Utrecht 
Postbus 820 
3500 AV  Utrecht 
www.inspectieszw.nl 

Contactpersoon 
Afd. Inspectieondersteuning 

T +31 (0)70 333 6383 

 
Onze referentie 
A1109/147/01 

 

 

 Geachte heer/mevrouw, 
 
Op maandag 4 november 2013 heeft mevrouw , arbeidsinspecteur, een 
inspectie uitgevoerd op de arbeidsplaats: 
Eigen Haard 
Arlandaweg 88 
Amsterdam. 
 
Er is tijdens dat bezoek gesproken met mevrouw , mevrouw en 
mevrouw . 
 
Hierbij is nagegaan of aan een aantal wettelijke bepalingen op het gebied van 
arbeidsomstandigheden werd voldaan. 
 
Tijdens de inspectie is de arbeidsinspecteur op grond van de bij uw organisatie 
uitgevoerde werkplekinspecties en op basis van gesprekken, documenten en 
interviews tot de conclusie gekomen dat in uw organisatie de aanpak van 
agressie en geweld niet aan de daaraan door de Arbeidsomstandighedenwet en 
het Arbeidsomstandigheden besluit gestelde eisen voldoet. De volgende 
maatregelen ontbreken of blijken in de praktijk onvoldoende te functioneren. 
Naar aanleiding hiervan heb ik het voornemen, daartoe bevoegd op basis van de 
Arbeidsomstandighedenwet artikel 27, u de hieronder, na de overtredingen 
genoemde, eisen te stellen. 
 
Overtredingen 
U hebt onvoldoende maatregelen getroffen gericht op het voorkomen of, indien 
dat niet mogelijk is, het beperken van psychosociale arbeidsbelasting van uw 
medewerkers. In verband hiermee dient u met betrekking tot het risico agressie 
en geweld op de volgende onderwerpen maatregelen te treffen dan wel te 
verbeteren: 
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(Voorgenomen) Eisen 
“U dient maatregelen te treffen gericht op het voorkomen of, indien dat niet 
mogelijk is, het beperken van psychosociale arbeidsbelasting van uw 
medewerkers. In verband hiermee dient u met betrekking tot het risico agressie 
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EVALUATIE VAN DE GEHELE AANPAK VAN AGRESSIE EN GEWELD 
U evalueert periodiek uw beleid rondom agressie en geweld en de in dat kader 
getroffen maatregelen en voorzieningen. Dit houdt in dat de getroffen 
maatregelen en voorzieningen getoetst worden aan de ervaringen die daarmee 
zijn opgedaan, met het doel om te komen tot verbeteringen. Deze neemt u, - voor 
zover nodig - voorzien van reële termijnen en verantwoordelijke personen, op in 
uw plan van aanpak. In deze evaluatie betrekt u ook de (analyse van de-) 
meldingen vanuit het meldings- en registratiesysteem. 
 
Voordat deze eisen formeel gesteld worden, krijgt u op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht artikel 4:8, de gelegenheid om uw zienswijze naar voren te 
brengen. Indien in de voorgenomen eisen wordt bepaald dat er ook verplichtingen 
rusten op werknemers, krijgen zij eveneens de gelegenheid hun zienswijze naar 
voren te brengen. Ik ga er van uit dat u de betrokken werknemers op de hoogte 
stelt van deze mogelijkheid, en van de hieronder vermelde wijze waarop ze dat 
kunnen doen. 
 
De zienswijze kan schriftelijk of mondeling kenbaar gemaakt worden. 
Een schriftelijke reactie dient u naar het adres bovenaan deze brief te verzenden 
t.a.v. mevrouw . 
 
U kunt ook bellen met de contactpersoon bovenaan deze brief. 
Als er niet binnen twee weken na dagtekening van deze brief een reactie van u 
(en/of de betrokken werknemers) is ontvangen, ga ik er van uit dat er geen 
gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid uw zienswijze te geven. De eisen 
zullen daarna zo spoedig mogelijk schriftelijk aan u worden bevestigd. 
 
Dit is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, 
artikel 1:3, 2e lid. 
Tegen het gestelde in deze brief kan géén bezwaar worden ingediend.  
 
Meer informatie over de Arbeidsomstandighedenwetgeving en handhaving door de 
Inspectie SZW kunt u vinden op www.inspectieszw.nl. 
Als er voor uw sector door de Inspectie SZW een brochure is gemaakt, kan deze 
brochure worden geraadpleegd op: www.inspectieszw.nl 
 
Een afschrift van deze brief is verzonden aan uw medezeggenschapsorgaan. 
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