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Betreft Ëls Arbo

Geachte heer/ftevrouw,

Op dlnsdag 30 novernlrer 202l5g596n-n
arbeldslnspecteur blj de Nederlandse ArbelddlnspeEtÏel een lnspectie ultgevoerd op
de arbeldsplaats;

Qbuzz B.V.
Plet Mondrlaanplêin 3L
3812 GZ Amêrsfoort

Deze inspectie vond plaats ln n{t faae, van het proJett Meldingen én Slgnàlefl van
het programma Psychosoclale Arbeldsbelastlng (PSA). Hlêrme€ wll de Nederlandse
Arbeldslnspectie de naleving van wet- en regeÍgevlng door middel van toezlcht en
handhavlng bevorderen.

ïlJdens deze inspectÍe is beoordeeld of de aanpak van agressie en geweld en
intern ongewenstê omg6ngsvorínen ln uw organlsatle op een doeltreffende wfize
is ultgevoerd. Daarnaast is beoordeeld of u invulling heeft gêgèven aan de
beheersmaatregelen dle de Nederlandse Arbêid6lnspectle hanteêít om het rlslco
op agrê$sie en geweld en lntern ongêwenst gedrag, ên de gevolgên daarvan,. te
beheersen,

ïUdens het bezoek ls proken
en telefonisch met
Gronlngen/Drenthe.

Ter voorbereiding hebben dê lnspecteurs de volgerrde documenten onWangen:

. Begeleldende brlef upload documenten L$n 72-73 Qbuzz (l).pdí

. RIË Qbuzz 6GD gebied 2020 deflnltlêf gêtoetst I Junl 202j.(samenvoeging
met Pva 1.6-9-2021).pdf

. RÍE Qbuzz GGD gebled 2020 definltief getoetst I Juni 2021.pdf

. Geweldsprotocol.pdf,

. Evaluatle AgresslêtrèÍnlns 05-01-2015.pdf

. HlstorlË gevolgde code 95 opleidingenA&G.xÍs
r ïrias A Incldenten.pdf, vraag
r RR-WI-60gCalamlteitênoproêp SUS.pdf
. Chauffeurshandboek202L,pdf
. Certificaat,pdf
. Nleuwsbrlef 22 week 44.pdf

Dc Èederlundse Àrbeldslnspèctle bêvordert door mlddol van toczlcht on hmdhavÍng de nalêvlng wn wat' en

regelgevlng ten óánilen van aarlukr velllg en gazond werken en beslaansr*kerhald voor ledËrosn'

NsdcÍlàndÉs AÍboldBlnspectlo

PErnrssuÉpleln 5

2511 VX Den Haag
Postbus 90801
2509 LV Dên HEàg
srw$r. Nlárbeldslnrpsctle.nl

ContrctpFÍ5oon
MêdêwÊrkèÍ 8fd.
lnrpêctteonddrsteu nlnl

ï +31 (o)70 333 6383

on:s roÍcrcntlery
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. Info I,pdf

. 20217722 BW Vragenlfst lfin 73.pdf
r QbuzzVertrouwenspersonen (2).pdf
. ElJlage 2 Registratleforrnuller ongewenste orngangsvorrnen.pdf
. Overzicht cases nieuw,xlsx
r Ínfosheet OR en veftróuwenspêrsónen
r Qbuzz Klachtenregellng ongewenste orngangsvorrnen,pdf
r Wle zijn betrokken bU problematÍek lln 7273.pdt
r Contactgegevens Relsregie Qbuzz.pdf. LUn 7?-73 Trlas RapportaEe
. Gedragscode Qbuzz boekJe.pdf
r Qbuzz Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen.pdf
. Qbuzz Beleid ongewenste lntimitelten Ín orflgàan met derden.pdf
r Qbuze Vertrouwenspersonen.pdf.
r RfE Qbuzz GD gebled definlHêf getoetst 7-09-202L.pdf

Aan de hand van de inhoud van de ontvangen sh.rkken en de meldlng hebben de
lnspecteurs de volgende actles ondernomen:

. op vfildag 19 november 2a2t hebben 

- 

beiden
arbeldsinspecteur blJ de Nederlandse Aff.eldeinspectle, op statlon Emmen
dívense buscha uffeu rs geïnterviewd.

30 november is gesproken
met

ingen/ e.

12 Januarl 2022 hebben de lnspecteurs
MondrlaanpÍeln 31 tÊ Ari

mêt

gêsproken met de

rflanagêr reÍsregië ën ínet de h
en Drenthe.

ronlngen

NedcrldndËa ÁrbeidrltrEpÉÈtlo

Datum
14 ,uli 202?

On!e ÍÈÍêrontÍesnf,

I

I

a

t

On don

lop
met de

derdag 17 fêbruarl 20?2 hebben de lnspncte
hêt h

het functioneren van genornen maatregelen tegÈn agrêssie en
geweld, lntern ongewenst gedrag;
de ontbrekende maatregelen en de wijze waaróp de medewerkers
voorgellcht en getralnd zijn rondom de besproken rlsico s.

Hlerb
o

o

Op woensdag 16 maart 2022 he
een online gesprek gevoerd rnet
Gronlngen en Drenthe over de

Op dínsdag 12 juli 202? hebben de lnspecteua

hel hoofdka rwêg L26

menten.
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waárin de bevindlngen van het
en wrvolgstàppen ziJn toegellcht,

Tfdens het afrondendê gêsprek op dlnsdag 12 Jull 2022 z[n overtredlngen van de
Arbeldsomstandighedenwetgevlng vestgestëld. Besproken ls de manler waàrop u
deze overtredlngen moet opheffen.

u bênt tiJdens het bezoek mondeling geïnformeerd over hel voornernen u ln
verband met deee overtredingen êisen te stellen.

Tegelukert[d bênt u in de gelegenhêid gest€ld uw zienswiJze hierover mêtÊên
kenbaar te maken.

U heeft hlorvan gebruik gemaakt.
De raactle op uw zlenswijze vindt u in beschlkking 1..

Naar aanlelding vàn de zlenswlJze ?ljn de voorgênomen elsen opnieuw
geformuleerd.

Hieronder stàán per geïnspecteerd onderwerp de bevlndingen en de eventuele
gevolgen,

Arbozorg en organlsatie van de arbeid
De volgende oveftredingen e[n geconstàtêêrd:
1. AgressÍe en geweld

, Tij d e n s d e g e s p re k ken m etde*nedolveÍker$k w d nt nà ffi: v u re n d at' êi F' 1 o

I ondanks de Ínspannlng van de werkgever agressie en gevrlelt voor komt
I biqnpp d,e fu nqtlegrry. van.ddÈ&eflfi1ÉÍ4/ e,.bi! dëtffilii A 72-73

(Ëmmen-Tër Apel), Dit komt met ítame voor bij de ln- en uÍtstaphïltes,

Ult de gesprekken met buschauffeurc, teammanagers, ondernemingsraad
en ult de óntvangen documenten kwam naar voren dat nlet alle
buschauffeur$ agressie en gêwêld tralnlng hebben ontvangen. Daamaast
Is geconstateerd dat een dee/ van de buschauffeurs geen
herltalinEstrairllng hebben ontvangen voar aEressle en geweld.

Ult de gesprekkên rnet de buschauffeurs Rwam naar voren dat
terugkoppeling fla èén melding van agressle incident door de
tÊsmmanager niet altlJd ptàatsvlndt en dat de opvang en nazorg nê een
lncldent onvoldoende ls en vril taat opgang komt. Vànult de
teammanagers kwam naar votÊn dat er dagelllks ënorm veel meldlngen
binnen kamen over diierse onderwerpen, Klein deet gaat over agressíe
en geweld,

ïens/otfe ls Ín de gesprekken met de bammanegers en met de
ondernemingsraad is naar varen gekomen dat de werklnsffucties voor het
lmgaan met agressie en geweld en voor lnlern ongewenst gedrag nlet
actueel zlJn en dat er íóg steeds van de varige conc*siehouder
dacumenten Ín gebrulk zijn.

Hierult bl'rjkt dat er agressle en geweld voor kornt blnnen uw organlsatie
en dat dê maatregelen die uw organlsatÍe neemt om werknerners te
beschermen teEen agressie en geweld en de nadeÍlge gevolgen daarvan
nlet volledlE voldoên aan de daaraan door de Arbeidsomstandighedênwêt
ên hêt Arbeldsornsfandlghedenbeslult gesteHe eisen. Gebleken is dat dê
volgende maatregelen in uw aanpak ontbreken of ln de praktfk 

.

onvoldoende íunctloneren :

Í{edetlrndsc AltêldslnspêctlÈ

oàtum
14 ,uli 2022

oh2ê rëíerêfltl.
1aÊ
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1, Beleld agressie & geweld

Blont$tqll'i n gs bspprdclftil-a gles$ie en ge}u*ld I n Ris
Èyalua$e
De beoordeling van de rislco's rondorn agressle & geweld blj de
rlsicolijnen (waaronder busl[n 72'73) ls ln uw Rislco Inventarlsatle en
Ëvaluatie (RIAE) nlet opgenomen en nlet beoordeeld. Uit dêze
beoordeÍing dlent duidellJk te worden aan rvelke vormen van agressie
werknerners blootgesteld kuJrnen wordên, op welke dagen, tiJdstippen dlt
het geval is en of er situatles zljn dle het rblco op agressle vergroten
(bijvoorbeeld werkzaamheden ln de avond uren of ln de vro€ge ochtend,)

Plan van Aan$ak met, beheg.rimaatregelen
Ook ontbreekt een actueêl Plàn van Àênpa,k met maatregêlen tèr
voorkomlng dan wel beperking van á9rê6$'É en geweld gericht tegen uw
med ewerke rs betreffen de rlsico I ij ne n (waa ionder buslij n 7 2-7 3),

Affesslsprc!CIc$l
De huidige agressieprotocóÍ ís onvollêdig. Er wordt nlet aangegeven hoe
rnedewerkers dlenen te handelen.wanneêr zij in hun taakuitvoering
gêconfronte€rd worden met agressie of geweld door derden, zoals
reizigeru, cllëntën of beroekers. Hierdoor is niet vastgelegd:

o hoe medewerkers met agrêssief of gewelddadig gedrag moeten
0mgaan,

o hoe z'rj asslstentle oÍ versterking kunnen Inroepen,
o hoe zf lncidenten dienen te rnelden,
o hoe de opvang en ondersteunlng na,een lncident ls

georganlseerd en Io hoê lncidenten door de organlsatie vtorden aÍgewlkkeld en
teruggekoppeld wordt aan dê me&werker.

Voor een deel is deze lnforrnatle opgênomen in het chauífeurshandboek.
Al deze onderwerpen dienen opgenomÊn te wordên in het
agressleprotocol.

O,pvano.,onderste u ni ng qn nf, aorg
In het agressleprotocol ontbreekt eën opvtrrgregeling voor medewerkers
die het slachtoffer zijn geworden van sgressle of geweld, waarin is
vástgelêgdl

o hoe door of nàmens de leldlng aan slachtoffers eerste opvang
wordt geboden na een agrêssie- of geweldsincident,

o hoe door de leldlng aan de betreffende medewerker prËktlsche
óndersteuning wordt geboden en

o hoe de eventuele nazorg Ís geregdd voor een medewerker rnet
verwerkingsproblem en,

Ër ls een regellng voor opvang Ên nazorg na eên agressÍe incÍdent, maar
deze wordt ln de praktijk nlet altld toêgêpast,

ïralning
Mederyerkers die b[ hun taakuitvoering geconfronteerd worden rr]et
agrêsËie en geweld worden niet of onvoldoende gêtralnd in hêt
voorkornen van en omgëan mêt agrëssie en geweld. Ult de gesprekken
met de tëammanagerË, óndërnemingsraad en met de buschauÍfeurs ls
naár voren gekomen dat een deel van de buschauffeur$ geen agressle en
geweld trainlng hebben ontvangen en êen deel van de buschauffeurs
geen herhallngstrainÍng voor agressie en geweld hebben ontvangen.

U dlent een opleidingscyclus voor agressle en geweld trainlng ln de Rï&E

NêdeÍlóhdÊ6 Arbeidslnppectle

Dàtum
14 julr 2022

Onuë Í.Írrêntlèg
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op tê nemen zodat dlt Eeborgd ls binnen de organlsatie.

Ëvalu4llp ga n oA k p g res$i$. & oewq.líl
De aanpak van het rlslco agressíe en geweld wordt niet regelrnatlg
geêvalueerd, waarbiJ de getroffen rnaatregelen en voorzieningen getoetst
worden aan de ervaringen dle daarmee efn opgedaan en waarmee de
aanpnk van agres$iê ên geweld verbeterd i<an worden,
Ër wordt geen analyse gemaakt van de oorzdken van de àgrêssie-
incídentên oÍn te kUkên of het beleld hier goed bU aansÍult.

Uw beleidsvoerlng ten aanzlen van agressle & geweld schiet tekort op
bovenstaande on derdelen,

Voorllchting qn onderricht

OnWt4cende_v_opdicnHnS. lnstnrËtle en "triininq
TlJdens de gesprekken met de teamffianagers en mef de
ondernemlngsraad kwam naar voren dat werkinstructles voor het
offigaan mef àgrës$lê en geweld niet actueel zlJn en dat er nag.tt€eds
binnen hepaalde afdelingen darl'tmenten van de vorige concêssiehoud*r
in gebrulk zlJn,

Nsdêrlrndrè Arbeldrlnrpcctlà

DatUm
14 rull 2022

OnzÊ rtÍerentle

-

/f
Ís Q"b."^:tl

*,t,.\
Medewerkars dle geconfrontedrd kunnen worden met agressle en geweld
worden níet of onvoldoende voorgelicht en geïnstrueerd over de dáaraan
verbonden risico's, het daarvoor vostgestelde protocol en de overige
daarop gerichte maatregelen en procedures.

Leldlnggevenden, waarvan me{ewerkers te rnaken krijlên met agressie
ln het werk, ziJn onvoldoende g'eïnstrueerd en voorgellchL over de
daaraarl vêrbonden, rlsico's, het daarvoor vastgestêlde protocol en de
overlge daarop gerlchte maatrcgelên en procedures.

Op basls van bovenstaande bevindlngen is gebleken dàt voorllchtÍng en
onderricht voor medewerkers en/of leldlnggevenden ten aanzlen van de
rlsico's met betrekklng tot agressle en geweld, alsmede over de
mêatrêgëlen die erop gericht zljn dlê agresslerlslco's te voorkomen of të
beperken, nlet/onvoldoende gegeven werd.

Dlt ls een overtredlng van artlkel 2.15, eerste lid, van het
Arbeldsomsta n dlghedenbeslult,

! Ik stel u op grond van artikel 27 van de ArbeldsornstandÍghedenwet
hlervoor een els tot nalevlng (zie heschlkkinq 1),

2. Beleid ongewen*te omgangsvormên
Gebleken ls dat de volgende maatregel in uw aanpak ontbreekt of in de
praktffk onvoldoende fu nctloneerl;

Ve rtro uwensygoaignlCIg
Omdêt PSA als gevolg van lnlern ongewênst gedrag ondanks een
prêvêntief beleld kan plaatsvlnden is het van belang dat er een
vedrouwènsvoorzíening ls. Werknemers moêben zlch ln veÉrouwen tot
een persoón kunnen wenden als zij in hun werk met lntern ongewenst
gedrag worden geconfronteerd. Deze persoon moêt in voldoende mate
onafhan keliJk, vakbekwaa rn, toegan kellj k zU n.

Ult de gesprekken is gêblêken dat er een vertróuwensvoorziening ís

Paolns 5 ván 12



ingericht ln de vorm van eën vertrouwenspersoon waaÈoê werknerners

zich kunnen wenden wànneer ziJ ln hun werk met PSA áÍs gevoÍg,van

intêrn ongewenst gedrag worden geconfrorteerd. TiJdens de gesprekken

ls geblekën dat erheeráere vertrouwensp€rsofien zljn aangesteld. Ér eiin

tofaal 3 veÍtrouwenspersonên voor de concessle Gronlngen Drenthe
aangewezen. Een aantal van deze veÉrouvuenspersonen hebben een

leidlïrggevende functle. Zij hebben hierdoor niet êên neutrale posltle.

De teámanagers hebben in deee êËn bêoordêlende rol.

GeConstateerd lS dat u mêërdere vertrouwerspersonên heeft aangesteld
dle nlet voldoen aan de elsen die conform & stand van de wetenschap en

de professi o n sl e dlêt'tstverl en I n g asn een v€Êrouwênsp Ërsoon worden

Se$teld. De veftrouwênsperÊonen zijn onvo:doende onafhankeliik en

onvoldoende toegankeÍijk.

Dlt ls een overtreding van artikel 2.15, eersle lid, von het
Arbeidsomsta ndigh ede n besluit.

> Ik sÉel u Op grond vên artlkel 27 van de Arbeldsomstandighedenwet
hlervoor ÊÈn êis tot nateving (zle besqFikklnu t ).

Wat u rnoet doen:
U moet er voór rorgen dat ui

- met betrekklng tot dg onder L genoemde overtredlng, zo snel mogelljk,
maar ulterlijk voor fl Oecenrbei 20},2, heeft voldaan aan de volgende eis

tot naleving' I

Voor het oÀOerdeeÍlf&ining geÍd een langere têrmijn. Voor dlt onderdeel
dleflt u ulterllJk voldaan te hebben voor tr december ?O23.

- met bêtrêkklng tot de ondpn2 genoemde overtredlng, zo snel rnogelfik
maar utterlijt Vqpr f AeËeÍrtbÉi 2022, heeft voldaan aan de volgende eis

tot nalevlng.

De door de Nederlandse ArbeldslnspectÍe genoeÍnde maatregelen zorgen voor êen

árrs inztens correcte lnvulling van het doetvoorschrift dat ls ovÊr"tredêni dit is de

ieáen áat de ínspectie dezÁ maatregelen noerË ln deze els. Hierbij wordt de

mogelijkheld opengelaten dat u op een andero wfize voor voldoende velllgheld en

g.tóndhteiO van de wertnemer(s) zorgt. Het is dus níet verplicht om de genoemde

haatrigelen te neÍnen, het kan ook anders, zolang. de 
. 
door u gen6rnen

rnÀàtreóeten magr zorgên v6or een vergetflkbaar beschermingsniveáu vàn de

velligheld en gerondheid van de werknemers.

De Nederlandse ArbeldsÍnspectlË kan uw bedrfif, na de gegeven termlJn' opnleuw

inspecteren op de onderwêrpen Waarop U gp dlnscag 1'2 jull 202'2in overtreding

wa;. Als bÍJ dàze of een volgende, nlêuwê inspectÍe cleselfde gÍSOgr}g1g[ikq-

stÀrtrËdinssn worden geconstateerd, dan wordt een boeterapport opgemaakt'

Volledlgheidshalve wlJs ik u er op dat uw beleld Agressle en Geweld ten allen

tijden dlent te voldoen aan de volgende beheersmaatregelen:

r Actuele en deugdelfke risico-lnvèntàrisatle ên *êvêluëtie;

r Meldlng, rêglstratle ên anêlyse vên incidentefl;
. Voodlclitlng, in*tructle en trainlng m.b.t. agressie en geweld;
r Protocol m.b.t. agressle en geweld;

NedoÍlohd3e ArbêtdslntPedtlr

DàtUM
t4 Julr 20t2

onrê rGÍaràítlsry
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. Hulsrègèls voor derden zoals leerllngen, c.llênten en bezoekers;

. Oroanlsatorische en personele maatregelen m.b.t. agressie en geweldi

. ïechnlsche en bouwkundlge voorzlenlngen m.b.t, agressie en geweld;

' Alarmsysteem of cornrnunlcatiemlddel gekoppeld aan een alarmprocedure;
. Opvang, ondersteunlng en nêzorg voor slachtoffers na een lncldent;
. Aanpak van de daders van agressle- en Eeweldslncidenten;. Ëvaluatie van de gehêle aanpak van agresslê en geweld.

Oeze rnaatregelen zfln gebaseerd op aÊlkel 2.15, êêrste en tweede lld, van het
ArbeidsomstandÍgh edenbesluit.

Meer informatie over de taken en werkwijze van de Nederlandse Arbeidsinspectle
kunt u vlnden op w-ww'NtArbeldslnspeclie.rl.

Nàdorlsndr€ AÍbeldslnrpactl€

Deium
L4 tult 2022

Onze refrrantie
*,

Een afschrlft,van deze brlef is verzonden aàn uw Ínedezeggênschapsorgàën.

Indien gewenst kunb u op deze brief schrlftelllk oÍ oer e-mall reageren
(conlac[q,í\urroerosrnspec['e"n')- vv,,i u oan ne[ Kenmei',(
en de datum van deze brlef vermëIden? U kunt ook telefonisch contêct opnerfiên
rnet de in het brieÍhoofd vermelde contactpersoon.

Hoogachtend,
De MinÍster van Soclale Zaken en Werkgelegenheld,
namens deze,
de proJectleider

l-l
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Bijlage t
Deze bulage behoort b'rj de inspectiebrief mêt kenmerk kenmerk 2L42432107

Naar aanleldins van de inspecties, tÉruggeÍ<oppeld op dinsdag 72 iull2022, doo|

f 
etd en arbeidsinspelteur bij de NederÍa ndse Arbei dsinspectie'

Naam Qbuzz B.V'
StÍaot Peizerweg 126
Woonplaats 9727 AR Groningen

Beechlkklng lr Ëís tot naleving

ïijdens het beeoek zijn overtredingen van de Arbeidsornstandighedenwêtgev-ing
vàstlesteld. Besprokán is de wlze waarop u deze overtredlngen moet opheÍfên'

U bent tijdens het bezoek mondeling geïnformeerd over het voornemen Qbuze
B.V, in vèrband met dêze overtredingen elsen te stellen.

ïegel$kertijd bent u in de gelegenheid gesteld uw ziênswljuè hieraver mêtêên

kenbaar te maken,

U hêeft, nêrnêns Qbuzz 8.V., hietvan gebrulk gernaakt'

Aangegeven werd dat de onderwerpen die tijdens het uÍrondend gesprek door de

nfeOËitËnOse ArbeidsÍnspectle aangàkaart zljn met nodige aandacht opgepakt
zullen worden, 

I

I

Nàdêrlandse ArbaldahcPectie

Drtrrm
14 Julr 2022

Onzo roíctcntÍsT}

p-veÉradlngLLtr).

l.,la3raan|e|cln9IlleÍvd,=,=,,,CugGrLLLvFYlvliY
van aftlkel 27 

-van 
de ArbetdsoilndlgliedèÁwGt. Ae volgcnde els ter invulling

váÍï àrtikel 2,15, eerste ltd, van het Arbeldsomstandlghedenbêslult:
uw beleidsvoering tên aànzlen van ágrêssle & gewetd schiet tet<,ort op:

- Blootstêllingsbeoordeling a6ressie en geweld in Rislco Inventari$dtle &

Evaluatle;
- Plan van Aanpak met beermaatrêgêlen;
- Agressleprotocól;
- Opvang, onderstêunlng ên nazorg;
- TraÍnln$;
- Ëvaluatie aanpak agressle &geweld;
- Voorllchtlng en onderrlcht;

Dit ls een overtredlng van artlkel 2,1"5, eertte lld, van het
ArbeidsomstandlglredenbesluÍt.

Ëls (l)"
Naar aanleiding hlervan $tel lk, rtoe bevoegd op

de volgende els terbasls van de Arbeldsom$tan dtghêdenwêt, 27 U

standighed€nbesluitllnvulllng van artlkel 2.15, eersbe lld, van het

U werkt de volgende onderdelen ult ln uw beleld rondom agressle & gewald en

zorgt vóor een lmplernentatÍe blnnen de beleldscyclusr

Pflglna I vàn 12



Onderwerp! blootstèlllngsbeoordeling Agressie en Geweld in Rislco
InvêntaÍisatte & EvaluatÍe.
In het kader van de Rlslco-Ïnventarísatle & EvaluatÍê Voêít u een (aanvullende)
beoordellng uit gericht op de risico's met bebrekking tot agressie & geweld. Uít
deze beoordellng moet blljken hoe vaak agressie-incldenten vóorkomen, om
welke vormen van agrê$sle het gaat (bijvoorbeeld frustràtieëgressie of agressle
ult aard van eën paychische stoornls), op welke risico busllJnen de rlsico's
voorkomen en op welke tldstippen, bfvoorbeeld tijdens de werkzaamheden in
de avond uren of ln de vroege ochtend,

In de beoordellng neemt u ook de meldingen van sËrêssle-incldenten mee,
maar u gebrulkt dit nlet als enlge bron, omdat dete bron meestal onvolledlg ls'
De beoordeling van de rlslco's m.b.t, agressle en geweld leveft de lnput voor te
nemên maatregelen 0m êgresslê en geweld te voorkomen, of indlen dit nlet
mogelijk is, delisico's zoveel mogelijk tê bêhêérsen
Indlen uit uw Rlsico InventËrlsatlê & Ëvaluatie blljkt dat agressie & geweld een
ríslco vormen en u heeft dit risico vollediE ln kaart gÊbracht dan neemt u op
basig hlervan de hieronder ge noemde maatregqlen. Tevens zorgt u ervoor dat
uw medewerkers en hurr leidlnggevenden perlodleí< over de agresslerlsico's en
de beheersmaatregelê n, eoa ls hieronder orngch reven, worden voo rgellcht'
Deze verpllchtlno tot voorliËhtlng komt voott ult aiitlkêl 2.15, tweede lid, van
het Arbêid$omstand i ghed enbeslult.

Onderwerp : agressiep rotocol
U stelt een agressleprotocol op waarln duldeliJk wordt aangegeven hoe
modewerkers blj hun taakuitvoering met agrèsslef gedrag van derden, zoals
reizlgers, cllënten of bezoekeru, moeten onlgaan.
Ook wordt hlerin duidelljk gemaakt hoe metlewer{<ers assistentlê of versterking
kunnen lnroepen, hoe zij lncidenten dlenen te rnelden, hoe de opvang en
ondersteuning na een lncident ls georganiseerd en hoe lncldenten door de
organlsatie verde r worden afgewikkeld,

Onderwerp: ïrainíng
U veflorgt perlodleke tralnlngen in het zoveel mogelijk voorkomen van en het
orngaan rnet agressle en Eeweld voor uw medewerkers dle rnet dat rlslco in
aanraking kunnen komen, U stêlt deelname aán de trainlng verpllcht' en zorgt
ervoor dat nleuwe werknemers deze tralning bij indiensttreding aangeboden
krijgen. Ín dê tralnÍng wordt o,a. ingegaan op en geoefend in het de*escalerend
optrêdên van de rnedewerkers blj agressle, dus wordt aandacht besteed aan
een klantvrlendelijke, servlcegerlchte houding, wËarín geoefend wordt in de
communicatleve vaardlgheden om lncidenten te beheersen, en, indlen ngdig,
wordt er geoefend in fysleke vaardigheden ln hêt oÍngàan met geweld. Op basls
van uw Rlsico Inventarisatle & Evaluatle (aangevuÍd met de bevlndingen uit uw
periódlekê analyse van gemelde agressle- en Ëeweldsinddênten) beoordeelt u

hoe vaak trainlngen in het omgaan rnet agressle en geweld pláats dlenen te
vlnden en of dlt dê-êscëlatÍêtraÍnlng, dan wel training van fysíeke vaardÍgheden
(ofwel een combinatle van deze twee componêntên) moet zijn.

Ondarwerp! opvËng, ondersteuning en nauorg
U stelt een regellng op voor het opvangen van medewerkers en het bleden van
praktlsche ondersteuning ên nazorg aan medewerkers na een agre$sie-lncldent.
U implementeoft dË regeÍlng en maakt rnedewerkers hlermee bekend. [n deze
regeling wordt vastgelegd hoe door of flaÍnêns de biding aan slachtofferg eerste
opvang wordt geboden nà een agressie- of geweldslncldent, hoe door de leidlng
aan de betreffende rnedewerker praktlsche ondersteunlng wordt geboden en

hoe de eventueÍe n€zorg Ís geregeld voor eên rnedewerker met
verwerkln gsproblemen.

Ncderlàhdse Arbêldolnrpêttlè

Oàtum
14 luli 2022

onr€ rèfotontle
I:
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BU het bieden van ondersteuning aan deze medewerkers kan bljvoorbeeld
gedacht worden aan het vergoeden van geleden materiële schade, het tijdelfik
belasten rnet andere werkzaamheden en hêt helpen bij het doen van aangifte
blj de politie in het geval van éên strafbaar feit.

Onderwerpl evatuatíe aanpak agressie en geweld
U evalueert perlodiek uw beleld rondorn agressle en geweld en de in dat kader
getroffen rnaátrêgêlen en voonienlngen. Dit houdt ln dat de gêtroffen
maatregelen en voorzleningen gètoetst wórdên aan de ervarlngen die daarmee
zljn opgedaan, met hêt doêl om te komen tot verbeteringen. Deze neemt u, -
voor zovêr nodlg - voonlen van reële terrniJnen en verantwoordeltJke personen,
op in uw plan van aanpak.
In deze evaluatle betrekt u ook de (analyse van de-) rneldingen vanult het
rneldings- en registratiesysteem. Vanult deze meldíngen probeert u oorzaken te
achterhalen en beoordeeld u of uw gëkoren aanp;k nog effectiêf ís, ïevens
beoordeeld u of er trends zichtbaar ziJn waarop u wellicht in dïent te speÍen,

U moet voor 1 d-ecemfult?0?2 aan de gestelde eis voldaan hebben.
Voor het onderdeel trqinlng gelcít een langere termljn. Voor deze onderdeel
dient u uiterlijk voldaan te hebben voor.lS$qem,ber 2023."

Yoorliqhting, el pndericht

0.":usrlrsdiscÍil
f;r is gebleken dat voorlichtinq en onderrlcht voor rnedewerkers en,/of
leldlnggevenden ten aanzien rlan Ue risico's met betrekking tot agressie en
geweld, alsrnede over de maatregelen die erop gericht zlJn die agrês$isrl$lcó'$
le voorkomen of te beperken, niet/onvoldoende gegeven werd,
Dít is een ovêrtrêdlng van artÍkel 2.15, tweedê lld, van het
Arbeidsomstandlgheden beslul t.

Ëls-(2)
ttalia6nteiolng hiervon stet tt,eCaaftoe bevoegd op
basis van de Arbeldsornstandlghêdenwetr artikél 27, u de volgende els ter
invullln0 van aÉikel 2. 15, tweede lid, van hot Artddsomstandighedenbesluit:

Onderwerp: VoorlÍchtlng, instructie en training
U geeft voorllchtÍng en lnstructies aan de daarvoor in aanrnerking komende
medewerkers, gerlcht op de risico's met betrekklng tot agressie en geweld, en
de maatrêgêlen dle u als werkgevèr hiërtêgen heeft genomên,
Specifiek geeft u uw rnedewerkers periodieke voorilchtlng over agresslerlsico?,
informatle vanult het agressieprotocol, wijze van het doen van een melding,
wiJze van opvang en nazorg, werklng van de alarmprocedurê, Íïaatrêgelen dle
genomên worden naur de daders; hulsregels dle van toepasslng z[n, afspraken
binnen het team over de-escdlerend optreden,

Op basis van de Risico-lnventarisatiê en evaluatie wordt bepaald wat de
frequentie zal moeten eiJn van de te geven voorlichtíng.

Daarnaast zorgt u eruoor dat ook do ÍeidlnEgevenden van de betreffende
rnedewerkers geïnstrueerd en voorgelícht worden over bovenstaande aspecten,

U rnoet zo snêl mogelijk, maar uiterl[k:"-dgËSmh-ef 30e2-, aan de eis tot
naleving voldaan hebben.

lgëderlËnd$o Arbeldilncpe(tle

D6tum
14 Jull 2021

Onzê rêfêrêntlE(5l}
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omgangsvoilnên

oveltrsdlnsjgl
Daar waar mensen samenwerken kan intern ongewenst gedrag, zoals pesten,
agressie en seksuele intlrnldatie, voorkomen, Zodoende zult u ten altljd de
hóogte van dít risico in uw rlslco-lnvêntarisatiê en evaluatle (RIAfl Ínoatên
beoórdelen ên móótregelen rnoeten nêmèn om lntern ongewenst gedrag te
voorkornên dan wel te beperken, Dlt ls nlet allëen uw wettelijke plicht, rflëar
draagt tegêlukêrtijd bij aan êen soclaal velllg werkkllmaàt. In eên sociaal vellÍg
werk(hàat kunn-en mensen gezond en vltaal hun werk doen, én blijven doen.
ïevens neernt dan de kwalitelt van het werk en de productlvlteit toe,

De inspêcteurs he$ben beoordeeld ln hoeverre u ervoor zorgt dát lntern
óngeweflst gedrag voorkomen wordt. Ook hebben z'rJ beoordeeld in hoeverre u
een opvangitructuur biedt indien lntern ongewensi gedrag zich toch voordoet.

ËÍs {31
ffinteiding hlervan stellkffL, daartoe bevoegd op grond

Van êrtikel 27 van de ArbeldsorfiFtandlghedenwet, de Volgende el5 ter lnvulling
van artlkel 2.15, êêrste tid, van het ArbeldsomÈtandlohedenbesluitl

onderwerp: Vèrtrouwênsp€rsonên
Gebleken li Uat u Íneêrdêrê vertrouwênsÊêrsonen íreeft aangesteld dle nlêt
voldoet àên de eisen dle aan een vèrtróuwênspêrsoon cOnform de stand VAn dë

wêtênscháp en de professlonele dlenstverlenlng wordt gê$teld. Êen aantal vun
deze veÈróuwênspèrsonÉn hebben een leldlnggevendê functie. Zij hebben
hierdoor nlet eerl neutrêle posirie. De teamanagers hebben In deze een 

r

beoordelende roll. oe vêrtrouwênspêrsonen waren hierdoor onvoldoênde I

"""ni"tàiUk 
enlonvoÍdoende toegánkelijk. I

U moet zo snel Ínogelijk, maar uiterlljk l dsismhar?9ee, êên de eis tot
nalevlng voldaan hebben.

NsdêrlrndiÉ ArbêldslnÉPé6tlo

Dàt{m
14 Jull 2022

onzê ÍdÍarentlÉ

-

BEZWAAR
De els ls een beschlkking ln de zln van artlkel 113, tweede lid, van de Algemene
wet bê$tuursrecht (Awb).
Bêr1t u het nlet êêns mêt dit besluit? Oan kunt u bhnen zês wêken nd dË dag van
verzendlng van het/dit besluit schriftelijk een beztrr'aar.schrlft indlenen (conÍorÍn de

Awb (Algernene wet bestuursrecht))"

Veruneld ïn het bezwaarschlft:
- uw naarn en adres
- telefoonnummêr
- de dêtum en handtekenlng* een omschrflving van het besluit en êén kcpie van het beslult waartegen u

bezwaar maakt
- de argurnenten voor het bezÈaar (in de Nederlandse taal)
- eventueel andere Ínforrnêtlê díe relevarrt is voor uw bezwaar

U kunt een bezwaarschrlft per post of e*mall lndienen'
. Per post stuurt U hàt bezwaarschrlft naar: de Mlnister van Sociale Zaken

' en Werkgelegenheid, t,a.v. de Directie Wetgevlng, BestuurliJke en

Jurldlschá Aangelegenhedên, Bureau Ondersteunlng, ïeam 1, Postbus

90801, 2509 LV'sGravenhage.
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. Per e-mdll stuuÉ u het bezwaarÉchrift ln pdf-formaat naÊr: wbja'
bezwaran-bo-tl@rnlnszw.nl. orndat het bezwaarschrtft met de hand
ondertekend moát zi;n, kunt u hêt bêstê een scan of foto maken von het
bezwaarschrift na oniertekenlng en dele als bflage bU dê ê'mail voeg€n.

Het bêzwáar schort de werklng van dit beslult niet op. Oit houdt ln dat u, ook al is
er bezwaar aangetekend tegen dit besluit, nlet op de besllssing hleruan mag
*ainlÁn rnef treït treffen vafr de geëlste maatregelen (artikel 6:16 van de Awb).

Als bezwaar ls lngesteld, kan bíj de voorzíeningenrechter een verzoek tot
voorlopige voorzlenlng worden lngediend (artlkel 8:81 van de Awb).

NGdËrlrndla Atbald8ln3DaGtie

D{tunr
14 Jull 2022

Ohza r.Íêrêntl€

-
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