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Inleiding
In 2017 heeft de gemeente Heerde haar organisatievisie vastgesteld. Eén van de pijlers die de
organisatievisie ondersteunt is het strategisch personeelsbeleid. Hiervoor is in 2018 een HR-visie
vastgesteld waarvan Gezondheidsbeleid één van de speerpunten is:
‘Onze visie is dat wij staan voor gezonde en vitale medewerkers. We geloven erin dat bevlogen,
gezonde en competente medewerkers het beste uit zichzelf halen voor de organisatie en voor hun
eigen ontwikkeling. We nemen onze verantwoordelijkheid als het gaat om de zorgplicht en
investeren hierin. Ook juist wanneer het gaat om werkdruk, disbalans werk-privé of andere
psychosociale arbeidsbelasting’.
Op 24 maart 2020 heeft het college het Vitaliteitsbeleid met als thema: ‘Bravo! Bruis!’ vastgesteld.
Er is bewust voor gekozen om naast dit Vitaliteitsbeleid separaat Arbobeleid te ontwikkelen. Vanuit
het Vitaliteitsbeleid wordt een relatie gelegd met het Arbobeleid en andersom ook.

Intentieverklaring
Een werkgever is verantwoordelijk voor de zorg van de veiligheid en gezondheid van
de medewerkers zodat de kansen op lichamelijk of geestelijk letsel zoveel mogelijk
uitgesloten worden en het welzijn wordt bevorderd.
Om het belang van goede arbozorg te onderstrepen heeft het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Heerde deze intentieverklaring
opgesteld:
‘Het college vindt een goede zorg voor arbeidsomstandigheden in het algemeen, en op
het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in het bijzonder, noodzakelijk. Deze
zorg vormt een integraal onderdeel van het algemene personeelsbeleid van de
gemeente Heerde.
Het college streeft naar een zo groot mogelijke mate van veiligheid, gezondheid en
welzijn bij de arbeid van haar medewerkers en van alle anderen die werkzaam zijn
binnen of voor de organisatie. Dit geldt ook voor alle bezoekers van gebouwen van de
gemeente Heerde. De medewerkers worden actief betrokken bij de invulling en
uitvoering van dit beleid en worden begeleid, voorgelicht en geïnstrueerd. Van onze
medewerkers verwachten we ook de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid om
risico’s voor zichzelf en anderen uit te sluiten. Uiteraard vindt steeds in redelijkheid
een afweging plaats tussen dat wat wenselijk, mogelijk en noodzakelijk is’.
Het realiseren van goede arbeidsomstandigheden vindt plaats aan de hand van dit
arbobeleid. Zo krijgt elke medewerker inzicht in hoe wij de arbeidsomstandigheden
willen handhaven of verbeteren.
De basis van dit arbobeleid vormt de Arbowet, het arbobesluit en de arbocatalogus
gemeentelijke organisaties. De eindverantwoordelijkheid voor het arbobeleid ligt bij
het college. De dagelijkse verantwoordelijkheid voor de uitvoering of navolging van dit
beleid ligt zowel bij de managers van de gemeente Heerde als bij elke medewerker
afzonderlijk. De bedrijfsarts richt zich op de advisering aan de werkgever, de
medewerker en de ondernemingsraad. Wij rekenen op een actieve medewerking van
iedereen bij het realiseren van goede arbeidsomstandigheden’.
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Hoofdstuk 1. Arbobeleid
1.1 Aanleiding
Aanleiding voor dit arbobeleid is de HR visie 2018 en de in 2019 gehouden RI&E waarin wordt
aanbevolen het arbobeleid vast te leggen. Dit is ook een verplichting vanuit de Arbowet. Het laatste
arbobeleid is sterk verouderd (2005). In dit arbobeleid wordt regelmatig verwezen naar andere
paragrafen, het actieplan in hoofdstuk 5 of gerelateerde documenten. Hiervoor kunnen de links
worden gebruikt.
1.2 Doelstelling
Doelstelling van het arbobeleid is de veiligheid, gezondheid en het welzijn van alle medewerkers in
verband met de arbeid te optimaliseren, door middel van:
- het uitsluiten en/of beperken van arbeidsrisico’s;
- het invoeren, naleven en handhaven van voorschriften met betrekking tot arbeidsomstandigheden;
- het integreren van aandacht voor arbeidsomstandigheden in ieders dagelijks denken en handelen;
- het voorkomen dan wel oplossen van problemen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden;
- het voorkomen en beheersen van de gevolgen van ongewenste gebeurtenissen.
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Hoofdstuk 2. Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden
In dit hoofdstuk worden verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van dit
arbobeleid beschreven.
2.1 Het college
Het college is eindverantwoordelijk voor:
• het voeren van een actief arbobeleid en het aangeven van doelstellingen en
randvoorwaarden;
• het (laten) opstellen en implementeren van regels en voorschriften;
• het ter beschikking stellen van de benodigde middelen.
Het college is bevoegd tot het nemen van disciplinaire maatregelen tegen medewerkers bij het niet
opvolgen van instructies, voorschriften en regelingen in deze.
2.2 Preventiemedewerker
Artikel 13 van de Arbowet bepaalt dat de werkgever zich laat bijstaan door één of meerdere
deskundige medewerkers, genoemd preventiemedewerkers, zo nodig aangevuld met andere
deskundige personen. In de gemeente Heerde zijn drie preventiemedewerkers aangewezen.
Dit zijn de coördinator wijkbeheer, de gebouwenbeheerder en een P&O adviseur.
De preventiemedewerker heeft drie hoofdtaken:
• het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van een risico-inventarisatie
en –evaluatie (RI&E);
• samenwerking en advisering aan de OR over genomen en te nemen maatregelen, gericht op
een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid;
• uitvoering van Arbo maatregelen of medewerking daaraan.
In de aanstellingsbrieven van de preventiemedewerkers zijn de taken specifieker beschreven.
Zie actieplan.
2.3 Arbocoördinator
De gemeente Heerde heeft (nog) geen arbocoördinator. In de Begrotingsraad van 9 november 2021
is besloten om geen extra formatie beschikbaar te stellen voor deze functie tot 2025. Op dit moment
liggen arbotaken bij verschillende medewerkers. Sommige arbotaken blijven liggen en er moet nog
een inhaalslag worden gemaakt. Dit blijkt uit het actieplan.
Hieronder een opsomming van taken en bevoegdheden die aan een arbocoördinator kunnen worden
toebedeeld op het moment dat er formatie beschikbaar komt:
• het geven van voorlichting;
• het verzamelen en actualiseren van wettelijke normen en richtlijnen;
• het verspreiden van relevante informatie binnen de gemeente Heerde;
• het verzamelen van werkplekinformatie over veiligheid, ongevallen, arbeidsrisico’s;
• het fungeren als vraagbaak en doorverwijzer voor managers en medewerkers;
• het in overleg opstellen/evalueren/bijstellen van het plan van aanpak en arbobeleid;
• het rapporteren over uitvoeringsresultaten van het plan van aanpak uit de RI&E en
arbobeleid;
• het registreren van agressie- of ongewenst gedrag incidenten en ongevallen in het
Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR);
De arbocoördinator is bevoegd tot:
• het (laten) opstellen van nieuwe voorschriften en regels;
• het adviseren aan het college en de ondernemingsraad (OR) over de aanpassing van het
beleid.
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2.4 Managers
De interne verantwoordelijkheid voor de organisatie van de zorg voor dagelijkse
arbeidsomstandigheden ligt bij de managers.
Dat omvat:
• het signaleren van knelpunten op de werkplek;
• het laten geven van voorlichting aan (nieuwe) medewerkers;
• het houden van toezicht op de naleving van regels en voorschriften;
• het onderhouden van periodiek contact met de bedrijfsarts en het voeren van het sociaal
medisch overleg (SMO);
• het houden van toezicht op onderhoud en het juiste gebruik van machines, apparatuur en
hulpmiddelen;
• het houden van toezicht op orde en netheid op de werkvloer;
• het, samen met de medewerker, melden van agressie incidenten in het GIR;
• het uitvoeren van noodprocedures bij calamiteiten;
• het uitgeven van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).
De managers zijn bevoegd tot:
• het voorleggen van knelpunten aan de preventiemedewerker;
• het oplossen van praktische arboproblemen;
• het inwinnen van advies bij de bedrijfsarts.
De managers zijn verplicht tot:
• het melden van gevaar of dreigend gevaar bij de preventiemedewerker;
• het aanspreken van medewerkers die de afspraken op het gebied van arbo niet nakomen.
2.5 Medewerkers
De medewerkers zijn verplicht de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen om
risico’s voor zichzelf en anderen uit te sluiten.
De medewerkers zijn verantwoordelijk voor:
• hun eigen welzijn en dat van hun collega’s of bezoekers;
• het juist naleven van regels en voorschriften;
• het juiste gebruik van machines, apparatuur en hulpmiddelen;
• het schoon en vrij van belemmeringen houden van de werkplek;
• het opvolgen van instructies bij calamiteiten.
De medewerkers zijn bevoegd tot:
• het signaleren en melden van arboproblemen op de werkplek bij manager of
preventiemedewerker;
• het raadplegen van de preventiemedewerker bij werkplekproblemen;
• het raadplegen van de deskundigen van een arbodienst via de preventiemedewerker;
• het informeren van de OR betreffende arbeidsomstandigheden.
De medewerkers zijn verplicht tot het melden van gevaar of dreigend gevaar aan de manager.
2.6 Ondernemingsraad
De ondernemingsraad is bevoegd tot:
• het instemmen met het arbobeleid;
• het toetsen van het opgestelde plan van aanpak RI&E.
De ondernemingsraad heeft onder andere recht op:
• vooraf overleg met de werkgever over de RI&E, inschakeling bedrijfsarts en
bedrijfshulpverleners en de uitvoering van een preventief medisch onderzoek. Dit is
vastgelegd in de WOR (wet op de ondernemingsraden);
• inzage in de rapporten van risico-inventarisaties, arbeidsveiligheidsinspecties en de officiële
correspondentie van en met de Inspectie SZW;
• het vergezellen van de Inspectie SZW bij een bedrijfsbezoek;
Arbobeleid
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informatie van de Inspectie SZW;
inzage in de rapporten die door de bedrijfsarts worden opgesteld op het gebied van
arbeidsomstandigheden;
het bevragen van medewerkers en managers met betrekking tot arbeidsomstandigheden.

De OR kan een arbocommissie instellen. De bestuurder zorgt er voor dat deze commissie haar taken
naar behoren kan vervullen door bijvoorbeeld constructief overleg met alle bij de arbozorg
betrokken verantwoordelijken te bevorderen. Zie actieplan.
2.7 Interventieteam
Om de veiligheid van medewerkers te waarborgen komt het Interventieteam in actie als een
medewerker psychisch of fysiek wordt lastig gevallen of bedreigd. Of als medewerkers onderling
agressief gedrag vertonen.
Het interventieteam heeft als taken:
• te interveniëren in het geval de medewerker zich onveilig voelt door middel van de-escalatie;
• het veiligstellen van medewerkers en bezoekend publiek;
• afwegen om politie in te schakelen;
• preventieve en informatieve voorlichting aan medewerkers;
• nazorg te (laten) organiseren voor de betrokkene bij een agressie-incident (via het GIR);
• uitvoeren taken van coördinator agressie en geweld.
De coördinator van het interventieteam is verantwoordelijk voor:
• opstellen en implementeren van beleid en een normstellend kader;
• zorgen voor draagvlak;
• de aanpak van publieksagressie procesmatig door ontwikkelen;
• ervoor zorgen dat leerprocessen op verschillende niveaus in de organisatie tot stand komen;
• maatregelen (laten) uitvoeren: preventief, medewerker- en dadergericht;
• het bevorderen van het teamgevoel (gevoel van veiligheid creëren);
• het maken van piketroosters
De betreffende manager is verantwoordelijk voor:
• registratie van het incident in het GIR;
• het voeren van nazorggesprekken en indien nodig doorverwijzen naar
bedrijfsmaatschappelijk werker;
• het, zo nodig, sturen van een schriftelijke waarschuwing, ontzetting toegang en/of opheffing
ontzegging.
2.8 BHV
Om te voldoen aan artikel 15 van de Arbowet heeft de gemeente Heerde een BHV-organisatie.
De taken van de bedrijfshulpverleners zijn:
• het verlenen van eerste hulp bij ongelukken;
• het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
• het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle personen die zich in het gebouw
bevinden.
De coördinatie van de BHV is in handen van het hoofd BHV die:
• zorgt voor de opbouw en instandhouding van een parate BHV-organisatie, waaronder het
opzetten, ontwikkelen en beheer van het BHV-plan, ontruimingsplan en oefenplan;
• de (herhalings-)opleidingen, trainingen en oefeningen van BHV’ers coördineert en zorgt voor
de voorlichting op het gebied van BHV;
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adviezen uitbrengt over, en zorgt voor de uitvoering van brandpreventieve en overige
veiligheidsvoorzieningen;
optreedt als woordvoerder van de BHV-organisatie en namens de organisatie de
contactpersoon is met de overige interne en externe hulpverleningsdiensten;
kan beslissen tot een ontruiming;
rapporteert over de BHV-activiteiten en incidenten aan de werkgever.

De gebouwenbeheerder zorgt voor de aanwezigheid en goede werking van noodvoorzieningen, zoals
middelen ter bestrijding van ongevallen, een beginnende brand en alarmering. Het hoofd BHV
controleert en adviseert over de toepasbaarheid en bij vermoedelijk disfunctioneren of ontbreken
van voorzieningen.
2.9 Bedrijfsarts
De gemeente Heerde neemt zelf de (preventieve) regie op het ziekteverzuim. Van managers wordt
hierin een actieve rol verwacht, ondersteunt door de bedrijfsarts en de P&O-adviseur die belast is
met het casemanagement en mogelijk andere deskundigen.
De bedrijfsarts heeft onder andere als taken:
• het adviseren van managers, casemanager en medewerkers bij het uitvoeren van
ziekteverzuimbegeleiding (re-integratie);
• het houden van arbeidsgezondheidskundig spreekuur;
• het op verzoek toetsen van risico-inventarisaties en -evaluaties;
• het op verzoek verrichten van werkplekonderzoeken; (Dit kan overigens ook bij onze
arbeidsfysiotherapeut);
• het uitvoeren van aanstellingskeuringen (voor zover noodzakelijk voor een functie) of
rijbewijskeuring voor de chauffeurs bij wijkbeheer.
Alle andere taken zijn vastgelegd in het contract.
De bedrijfsarts is bevoegd tot:
• het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het college, het MT, de OR en de
preventiemedewerker(s) over te nemen maatregelen;
• meewerken aan het uitvoeren van maatregelen in het kader van het arbobeleid.
Ieder kwartaal / jaar worden de verzuimcijfers gepresenteerd en besproken binnen het MT en de
OR. Daarnaast wordt er twee keer per jaar een sociaal medisch overleg met de bedrijfsarts, het MT
en P&O-adviseur gehouden. Tijdens dit SMO wordt een actueel thema of casus besproken en/of
toegelicht door de bedrijfsarts. De bedrijfsarts wordt daarnaast één keer per jaar uitgenodigd door
de OR.
2.10 Casemanager verzuim
De casemanager verzuim (P&O-adviseur) bewaakt de procedure Wet verbetering poortwachter en
adviseert en ondersteunt de managers en medewerkers.
2.11 Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag
Er is een externe vertrouwenspersoon ongewenst gedrag aangewezen. Deze vertrouwenspersoon
heeft een geheimhoudingsplicht. Dit en meer staat beschreven in de Klachtenregeling ongewenste
omgangsvormen*.
*P&O is bezig met het ontwikkelen van nieuw omgangsvormenbeleid, inclusief klachtenregeling. Het
doel is om deze vóór 1 juni 2022 op te leveren. Deze paragraaf wordt daarna aangepast. Zie
actieplan.
De taken van de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag bestaan onder andere uit:
• het verzorgen van eerste opvang van medewerkers die zijn lastiggevallen en die hulp
en advies nodig hebben;
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het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;
het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals
klachtenprocedures;
het desgewenst begeleiden, als de medewerker de zaak aan de orde wil stellen bij een
klachtencommissie of bij de werkgever;
het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator;
het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag;
het adviseren en ondersteunen van managers bij het voorkomen van ongewenst
gedrag;
doorverwijzen van meldingen die niet tot zijn aandachtsgebied horen, bijv.
arbeidsconflicten of kwesties over vermoeden van misstanden;
het geanonimiseerd registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

Hoofdstuk 3. Arbomiddelen
In dit hoofdstuk staan alle middelen die onderdeel zijn van het arbobeleid van de gemeente Heerde.
Zaken die nog opgepakt moeten worden zijn opgenomen in het actieplan.
3.1 Risico-inventarisatie en –evaluatie en plan van aanpak
Periodiek of bij een belangrijke wijziging in de organisatie wordt een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uitgevoerd om het gevoerde arbobeleid te evalueren en optimaliseren. De RI&E
wordt uitgevoerd met het daarvoor ontwikkelde instrument, de digitale RI&E Gemeenten. Hiervoor
wordt een externe deskundige en gecertificeerde partij ingehuurd. Knelpunten worden geëvalueerd
naar de ernst van het gevaar en de omvang binnen de gemeente. Verbeterpunten worden in
volgorde van prioriteit opgenomen in het plan van aanpak, zodat verdere actie gewaarborgd is.
Waar nodig worden vervolgonderzoeken uitgevoerd om knelpunten nader te objectiveren en
kwantificeren. Denk aan metingen van trillingen en geluid en ergonomische onderzoeken. Deze
onderzoeken zijn onlosmakelijk onderdeel van de RI&E. De laatste RI&E is uitgevoerd in 2019. Er is
een plan van aanpak gemaakt maar deze moet nog getoetst worden. Daarnaast moeten taken en
verantwoordelijkheden voor de RI&E en het plan van aanpak worden bepaald. Zie actieplan.
Er moet nog een RI&E Corona module plaatsvinden. Zie actieplan.
3.2 Verzuim en re-integratieprotocol
Bij het ontstaan van verzuim of arbeidsongeschiktheid is het de taak van de werkgever om verdere
gevolgen te verminderen door zorg te dragen voor een optimale begeleiding en re-integratie in het
arbeidsproces. De gemeente Heerde heeft een verzuim- en re-integratieprotocol en wordt
ondersteunt door de bedrijfsarts en interne casemanager. De bedrijfsarts zorgt voor de sociaalmedische begeleiding en ondersteunt de re-integratie vanuit haar deskundigheid en met de kennis
van het werk, de werkplek en de gemeente. De casemanager bewaakt de procedure Wet
verbetering poortwachter en adviseert en ondersteunt de managers en medewerkers.
3.3 Het arbeidsomstandigheden spreekuur
Alle medewerkers kunnen, zonder tussenkomst van de werkgever, een afspraak maken met de
bedrijfsarts om problemen over hun gezondheid in relatie tot het werk (of privésituatie) te
bespreken. Dit spreekuur heeft een preventief karakter.
3.4 Bedrijfshulpverlening (zie ook 2.8)
Conform de eisen vanuit de Arbowet heeft de gemeente Heerde een BHV-organisatie. Er is een BHVplan en ontruimingsplan voor het gemeentekantoor aanwezig. Er moet nog een ontruimingsplan
voor het raadhuis en STIP worden gemaakt. Zie actieplan. Medewerkers worden aangesteld als
bedrijfshulpverlener en zullen voor deze taken de benodigde scholing en training ontvangen. In
verband met de coronamaatregelen zijn de BHV herhalingslessen steeds uitgesteld. In het eerste
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kwartaal van 2022 zullen (indien nodig) e-learning lessen worden aangeboden. De ontruiming voor
het raadhuis, de werf en STIP is nog nooit geoefend. Zie actieplan. Voorlichting over BHV en
veiligheid op de werkvloer en de rol van het personeel bij calamiteiten en ontruiming moet worden
opgepakt. Dit moet structureel herhaald en in het opleidings- en voorlichtingsplan opgenomen
worden. Zie actieplan.
3.5 Melding (bijna-)arbeidsongevallen
Ongevallen en bijna-ongevallen worden gemeld bij de manager en preventiemedewerker (P&Oadviseur). De benodigde acties zijn opgenomen in de procedure melding (bijna) ongevallen.
Arbeidsongevallen waarbij iemand blijvend letsel oploopt, in een ziekenhuis wordt opgenomen of
overlijdt worden gemeld bij de Inspectie SZW.
Zo nodig wordt nader onderzoek gedaan dat leidt tot een rapportage met daarin opgenomen:
• een beschrijving van het voorval met de (vermoede) oorzaak;
• een voorstel voor de te nemen maatregelen;
• een overzicht van al genomen maatregelen.
3.6 Melding beroepsziekten
Als de bedrijfsarts een (vermoede) beroepsziekte vaststelt, dan meldt ze dit (schriftelijk) bij het
landelijke centrale meldpunt, het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCB).
3.7 Vaccinatiebeleid en prikprotocol
Bepaalde groepen medewerkers (toezichthouders, BOA’s, bodes en medewerkers wijkbeheer)
krijgen een vaccinatieprogramma aangeboden omdat ze functiegerichte arbeidsrisico’s lopen
(Hepatitis A, B en DTP). Als het nodig is volgt een herhaling van de vaccinaties. Dit wordt door P&O
gecoördineerd. De bedrijfsarts heeft een adviserende rol.
Naar aanleiding van de RI&E is een verdiepende inventarisatie Biologische agentia uitgevoerd. Deze
is getoetst door de bedrijfsarts. Het doel hiervan is het beoordelen van de werksituatie waarin
biologische agentia een risico vormen en of daar voldoende beschermende maatregelen tegen
genomen zijn.
Naast het vaccinatiebeleid heeft de gemeente Heerde een prikprotocol. Hiervoor is een contract
afgesloten met PreventCare. Bij prikaccidenten (prik(naald)-, bijt-, snij-, krab- of spataccident met
gevaar op besmetting met het virus van hepatitis B, C of hiv) kunnen medewerkers direct contact
opnemen met PreventCare. Een verpleegkundige stelt vragen en stelt een gedegen risicoinventarisatie op. Dan wordt bepaald of vervolgstappen noodzakelijk zijn of niet. PreventCare
begeleidt alle noodzakelijke stappen.
3.8 Arbocatalogus gemeentelijke organisaties
In de arbocatalogus gemeentelijke organisaties worden 4 urgente onderwerpen genoemd. Dit zijn
Werkdruk, Fysieke belasting, Agressie en geweld, Beeldschermwerk. Deze arbocatalogus is
goedgekeurd door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de catalogus staat wat er
moet gebeuren bij arbeidsrisico’s. Hoe worden ze herkent en hoe kunnen ze worden opgelost? In de
volgende paragrafen worden genoemde thema’s verder uitgediept. Er wordt nog gewerkt aan het
thema Hybride werken. Dit thema zal later worden toegevoegd in dit arbobeleid en is opgenomen in
het actieplan.

3.8.1 Werkdruk
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Een té hoge werkdruk die té lang duurt kan nare gevolgen hebben.
Voor individuele medewerkers, voor teams en voor de hele
organisatie. Uit de personeelsmonitor 2018 blijkt dat werkdruk in de
top 3 van meest genoemde oorzaken van ziekteverzuim staat.
Werkdruk is een belangrijk en actueel arbeidsrisico. Gelukkig is er al
veel over werkdruk bekend en onderzocht. Zo blijkt het belangrijk
om behalve problemen aan te pakken, óók aandacht te geven aan
wat je wel wilt: werkplezier. In ons vitaliteitsbeleid is ruim aandacht
besteed aan dit onderwerp. De gemeente Heerde wil klachten en
uitval door werkdruk en werkstress zoveel mogelijk voorkomen.
Naast het vitaliteitsbeleid worden de volgende middelen ingezet
(maatwerk of organisatie breed):
• medewerkers tevredenheidsonderzoek /
werkbelevingsscan;
• preventief medisch onderzoek (1 x per 4 jaar);
• het goede gesprek;
• het arbeidsomstandigheden spreekuur bij de bedrijfsarts;
• sociaal medisch overleg (minimaal 2 x per jaar);
• coachpool;
• bedrijfsmaatschappelijk werk of psycholoog (via MijnBedrijfszorg);
• informatie en tips op intranet of in de infomail in de rubriek gezondheid, vitaliteit en
werkplezier;
• overleg met de OR;
• plan van aanpak op individueel en afdelingsniveau (komt in 2022).
Er gebeurt al veel maar er moet nog een beleidsplan gemaakt worden. Hiervoor gebruiken we het
plan van aanpak bij de Arbocatalogus van het A&O-fonds. Zie actieplan.
3.8.2 Fysieke belasting
Fysieke belasting en fysiologische aandoeningen zijn de meest
genoemde oorzaken van ziekteverzuim in de personeelsmonitor
2018. Op de voet gevolgd door privé omstandigheden en werkdruk
en stress. In onze organisatie komt fysiek belastend werk vooral
voor bij medewerkers wijkbeheer en de bodes, maar
beeldschermwerk kan ook belastend zijn. De aanpak voor fysieke
belasting door beeldschermwerk wordt verder beschreven bij
paragraaf 3.8.4. De gemeente Heerde wil de fysieke belasting en
het risico op gezondheidsschade voor alle medewerkers zoveel
mogelijk voorkomen.
Onderstaande activiteiten zijn of worden uitgevoerd om
bovenstaande doelstelling te realiseren:
• RI&E en plan van aanpak;
• incidenteel ergonomisch onderzoek;
• het aanpassen en/of verbeteren van werkplekken volgens gangbare ergonomische
inzichten;
• het verstrekken van hulpmiddelen;
• opleidingsplan voor periodieke voorlichting en training voor risicovolle functiegroepen.
In de RI&E (2019) zijn een aantal verbeterpunten genoemd.
Er moet nog een verdiepende inventarisatie Fysieke Belasting worden uitgevoerd. Dit betekent dat
de risico’s voor het houdings- en bewegingsapparaat nader beoordeeld moeten worden.
Bijvoorbeeld: tillen/dragen, duwen/trekken, belastende werkhoudingen, repeterend werk,
inspannend werk). Het A&O-fonds biedt hier tools voor zoals het oplossingenboek Arbocatalogus.
Dit punt is opgenomen in het actieplan.
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Verder moet er vanuit de RI&E deskundig onderzoek plaatsvinden naar de oorzaken van de (te)
hoge of (te) lage temperatuur en moet er gekeken worden of er gerichte maatregelen mogelijk zijn
om hier verbetering aan te brengen. Zie actieplan.
De wettelijk verplichte verdiepende inventarisatie van blootstelling aan schadelijk geluid is
uitgevoerd. Dit betekent dat de aard, mate en duur van de blootstelling is beoordeeld met als doel
het gevaar voor de werknemer te bepalen. Hierop worden maatregelen genomen.
3.8.3 Agressie en geweld
Onze medewerkers hebben bij het uitvoeren van hun werk soms
te maken met agressie van burgers of collega’s. Wat verstaan we
onder agressief gedrag? Onder agressie verstaan we voorvallen,
waarbij een medewerker psychisch en/of fysiek wordt lastig
gevallen, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden die
rechtstreeks verband houden met de te vervullen functie van de
medewerker. Deze definitie komt uit de Arbowet. De gemeente
onderschrijft deze definitie.
De gemeente Heerde heeft een agressieprotocol omdat ze het
welzijn en de veiligheid van haar medewerkers erg belangrijk
vindt. Dit protocol geeft antwoord op de vraag: “wat ervaren we
als agressie en hoe maken we agressie hanteerbaar?’’. Het maakt duidelijk wat agressie is, welke
vormen er zijn en wie agressie veroorzaakt. Onze medewerkers werken “BRIES”: Bereikbaarheid,
resultaatgerichtheid, innovatief, eigenaarschap en samenwerking zijn de basis voor een respectvolle
relatie tussen collega’s onderling én tussen burger en medewerker. Er zijn huisregels opgesteld, die
bijdragen aan een respectvolle en agressie loze omgeving. Ook zijn er afspraken over het verbod op
dragen gezicht bedekkende kleding. Agressie-incidenten worden geregistreerd in het GIR. Door de
stappen in het GIR te doorlopen wordt bekeken of het incident goed is afgehandeld of dat dit in de
toekomst anders moet.
In het opleidingsplan stellen we middelen beschikbaar om medewerkers die tot de risicogroep horen
periodiek te trainen in het omgaan met agressie. Managers worden opgeleid in het opvangen en
begeleiden van medewerkers die geconfronteerd zijn met agressie. Opvang en nazorg zijn geregeld.
Dit protocol wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd.
De gemeente Heerde beschikt over twee Interventieteams Agressie. De leden van het team worden
opgeroepen om medewerkers die zich agressief bejegend voelen bij te staan.
We voldoen op dit moment aan de gestelde eisen volgens de Arbocatalogus, behalve dat we geen
specifiek beleid hebben. We moeten een splitsing maken tussen het agressieprotocol en
agressiebeleid. Zie actieplan.
3.8.4 Beeldschermwerk
De digitalisering van werkprocessen in gemeenten is in volle gang. Zo
ook in Heerde. Deze ontwikkeling zal doorzetten. Digitalisering leidt
tot frequenter en langduriger gebruik van de computer en mobiele
middelen zoals laptops, tablets smartphones. Ook het hybride werken
is door de pandemie toegenomen en zal het Nieuwe Normaal worden:
“medewerkers komen niet meer vanzelfsprekend naar kantoor, daar
moet een reden voor zijn”. Het kantoor heeft meer de functie van
ontmoeten en overleg, terwijl individueel werken in eerste instantie
thuis gebeurt.
In de huidige regelgeving zijn aparte normen en richtlijnen
opgenomen die van toepassing zijn op de beeldschermwerkplek. Het
Arbobeleid
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uitgangspunt daarbij is werkzaamheden rond het beeldscherm zodanig in te richten dat geen
bovenmatige belasting ontstaat voor de medewerkers ter plekke en gezondheidsschade kan worden
voorkomen.
Om bovenstaande doelen te realiseren worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
• de (thuis)werkplek van de medewerkers wordt volledig gefaciliteerd, dat wil zeggen:
ultrabook, 2 grote schermen, verstelbaar bureau en bureaustoel en een headset. Indien
nodig maatwerk aanpassingen na advies arbeidsfysiotherapeut of bedrijfsarts;
• reinigen van toetsenborden en beeldschermen op kantoor (2 x per jaar);
• verstrekken van beeldschermbrillen;
• zo nodig aanpassen van bestaande werkplekken;
• checklist thuiswerkplek (hoort bij de regeling thuiswerken: de verwachting is dat deze
regeling in het eerste kwartaal van 2022 in werking treedt). Zie Actieplan.
• werkplekadvies;
• werkplektest;
• workshop gezond (thuis)werken;
• voorlichting.
Net als bij de vorige thema’s doen we al veel maar er is geen specifiek beleid Beeldschermwerk
ontwikkeld. Dit is ook een verplichting die uit de RI&E naar voren is gekomen. Hiervoor gaan we het
plan van aanpak van het A&O-fonds voor gebruiken. Zie actieplan.
3.8.5 Hybride werken
Zie 3.8.4 zodra dit thema is opgenomen in de Arbocatalogus zal dit
worden opgenomen in deze paragraaf. Zie actieplan.
3.9 Persoonlijke beschermingsmiddelen
In artikel 3 van de Arbowet staat dat ter voorkoming van gevaren
en risico’s voor de veiligheid of de gezondheid van medewerkers
doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen ter
beschikking worden gesteld. Wij hebben een procedure en een
formulier voor de uitgifte van persoonlijke beschermingsmiddelen
per doelgroep. De PBM worden gecontroleerd en zo nodig
vervangen. Bij verlies of schade worden ze meteen vervangen. De manager is verantwoordelijk voor
het toezicht op het gebruik van PBM.
In het opleidings- en voorlichtingsplan komt dit onderwerp ook aan de orde.
3.10 Stoffenregister
In de RI&E staat dat we een stoffenregister moeten bijhouden. Er ligt een overzicht van
medewerkers die met gevaarlijke stoffen werken en met welke stoffen. Daarnaast is er een register
gevaarlijke stoffen opgesteld en worden veiligheidsbladen verzameld. Dit is uitgevoerd door een
externe medewerker. Er moet onderzocht worden of dit stoffenregister actueel is en wie
verantwoordelijk is voor deze taak. Zie actieplan.
3.11 Bedrijfsfitness
Regelmatige lichaamsbeweging is goed voor de lichamelijke en fysieke gezondheid en het bevordert
de productiviteit. Om onze medewerkers hierin te stimuleren verstrekt de gemeente Heerde een
maandelijkse bijdrage in de kosten van een fitnessabonnement.
Zie ook: regeling fitness.
3.12 Rookbeleid
Op dit moment kennen we geen specifiek rookbeleid, alleen maar regels. In alle werklocaties en
andere gemeentelijke gebouwen geldt een algeheel rookverbod. Buiten het gebouw is een
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rookplaats aangewezen. De gemeente Heerde biedt regelmatig de in-company training ‘Stoppen met
roken’ aan. Verder wordt er in de infomail regelmatig aandacht aan geschonken, net als voor de
jaarlijkse landelijke actie ‘Stoptober’.
De regels kunnen worden uitgebreid door alle terreinen rookvrij te maken. Nu zijn er buiten
rookplaatsen aangewezen waar een asbak staat. Er zijn alternatieven te bedenken, zoals
wandelende rookpauzes. Er zijn nog geen regels over roken onder werktijd en er kan meer aandacht
worden besteed aan communicatie richting zittende en nieuwe medewerkers, bijvoorbeeld via het
introductieprogramma. Het is van belang om te onderzoeken of de bestaande regels over roken
uitgebreid en vastgelegd moeten worden in nieuw rookbeleid. Zie actieplan.
Bij ontstaan nieuw beleid zal deze paragraaf worden aangepast.
3.13 Voorlichting en onderricht
De gemeente Heerde vindt het belangrijk dat alle medewerkers, via voorlichting en onderricht,
optimaal op de hoogte zijn en blijven van de specifieke gevaren en risico’s tijdens het werk en hoe
daar mee om te gaan. Ook worden zij op de hoogte gebracht en gehouden van de intern
gehanteerde normen, richtlijnen en voorschriften. Het thema arbeidsomstandigheden is een vast
onderwerp bij de introductie van nieuwe medewerkers.
Voor functiegroepen die specifieke risico's kunnen lopen bij de uitvoering van hun werkzaamheden
worden periodiek gerichte voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen gehouden. Hiervoor is een
opleidings- en voorlichtingsplan opgesteld. Zie ook paragraaf 3.14. Het is nu onduidelijk wie
verantwoordelijk is voor de coördinatie van dit plan waardoor het (deels) stil ligt. Hier moeten
afspraken over worden gemaakt. Zie actieplan.
3.14 Aandacht voor bijzondere groepen
De maatregelen die getroffen worden om de gevaren voor de gemiddelde werknemerspopulatie te
beheersen zijn vaak niet voldoende om ook de gevaren voor bijzondere groepen te beheersen.
Hierbij denken we bijvoorbeeld aan jongeren, ouderen, zwangeren, anderstaligen, minder validen
(lichamelijk en/of geestelijk), alleen werkers, thuiswerkers of uitzendkrachten.
Daarom is speciale aandacht nodig voor de risico's die bijzondere groepen lopen voor hun veiligheid,
gezondheid en welzijn.
Vanuit de RI&E is naar voren gekomen dat we onvoldoende aandacht hebben voor deze bijzondere
groepen. We moeten een inventarisatie uitvoeren om in beeld te krijgen welke (groepen)
medewerkers worden ingezet die speciale risico’s lopen. Vervolgens moeten we deze risico’s
omschrijven, maatregelen nemen en beleid opstellen. Ook moet in het opleidings- en
voorlichtingsplan rekening worden gehouden met deze groepen. Dit wordt opgenomen in het
actieplan. Na de inventarisatie en ontwikkeling van beleid zal deze paragraaf worden aangepast.
3.15 Periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek
Medewerkers kunnen vrijwillig deelnemen aan een periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek, ook
wel preventief medisch onderzoek (PMO) genoemd. De gemeente Heerde biedt al haar medewerkers
met een arbeidsovereenkomst 1 keer per 4 jaar een PMO aan. De inhoud van het onderzoek wordt
afgestemd op de risico’s vanuit de RI&E en wordt ook voorgelegd aan de bedrijfsarts en OR.
3.16 Alcohol, drugs en medicijn beleid (adm-beleid)
Onder invloed op werk – van medicijnen, alcohol of drugs als cocaïne, xtc en wiet – komt vaker voor
dan we denken. Ook gebruik buiten werktijd kan leiden tot allerlei ongewenste situaties op het werk.
Datzelfde effect heeft een gok-, game- of seksverslaving. Er zijn circa twee miljoen verslaafden in
Nederland. Overmatig gebruik van welk middel dan ook brengt direct risico’s en andere effecten met
zich mee. Voorbeeld: 15,5% van de Nederlandse beroepsbevolking drinkt riskant, 7% drinkt
overmatig. Daarnaast zorgt het voor productieverlies. Op dit moment hebben we geen adm-beleid
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maar het is goed om beleid te ontwikkelen. Regels, procedures en sancties bij een overtreding
vormen de basis. Dit beleid kan bestaan uit vier pijlers:
1. Regelgeving en procedures
2. Training en voorlichting
3. Hulpaanbod bij problematiek
4. Borging en sancties
Wat is toegestaan en wat niet? Wat gebeurt er als een medewerker regels overtreedt? Welke hulp is
beschikbaar? Gelukkig hebben we in onze organisatie adm-beleid nog niet gemist. Maar dat kan
zomaar veranderen. Zie actieplan. Zodra dit beleid is ontwikkelt zal deze paragraaf worden
aangepast.
3.17 Beleid Psycho sociale arbeidsbelasting
De Arbowet verplicht werkgevers om beleid te voeren dat erop is gericht om psychosociale
arbeidsbelasting (psa) te voorkomen of te beperken als dit een risico vormt binnen de organisatie.
De risico’s moeten in kaart gebracht worden door middel van een RI&E. Uit de RI&E is naar voren
gekomen dat de gemeente Heerde geen effectieve maatregelen heeft getroffen tegen de specifieke
risico’s van psa. Het advies is om de specifieke risico’s van psa inzichtelijk te krijgen door
bijvoorbeeld een medewerkers tevredenheidsonderzoek.
Wat wordt er nu precies verstaan onder psa? De meeste mensen brengen een groot deel van hun
tijd op hun werk door. De omgang met collega’s en derden kan veel invloed hebben op hoe iemand
zich voelt, zeker als er sprake is van:
• ongewenste omgangsvormen (pesten, agressie en geweld, (arbeids)discriminatie of seksuele
intimidatie;
• hoge werkdruk.
Als er sprake is van ongewenste omgangsvormen of hoge werkdruk, kan dit stress teweeg brengen
en lichamelijke, psychische en sociale klachten veroorzaken.
Het klopt niet helemaal dat de gemeente Heerde geen zicht heeft op de risico’s.
We voeren PMO’s uit waarbij in 2021 zelfs een extra module is toegevoegd, namelijk ‘ongewenste
omgangsvormen’. We hebben een Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen (wordt nieuw
beleid met klachtenregeling) Zie paragraaf 2.11. In 2021 is een werkbelevingsscan uitgevoerd. Dit
naar aanleiding van de evaluatie van de organisatieontwikkeling. Hieruit volgt een plan van aanpak
en dan zal werkdruk zeker een thema zijn om aan te werken. Rond het thema werkdruk doen we al
veel, zoals eerder beschreven in paragraaf 3.8.1.
Conclusie: met het nieuw te ontwikkelen Omgangsvormenbeleid, inclusief klachtenregeling en beleid
Werkdruk besteden we voldoende aandacht aan psa. Zie actieplan.
3.18 Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen
De oude klachtenregeling ongewenste omgangsvormen zal in 2022 vervangen worden door nieuw
Omgangsvormenbeleid en klachtenregeling. Zie ook 2.11 en het actieplan. In het nieuwe
omgangsvormenbeleid zijn de definities en gedragscodes van de ongewenste omgangsvormen:
agressie en geweld, (arbeids)discriminatie, pesten en seksuele intimidatie bepaald. Verder zijn de
procedure en de taken en verantwoordelijkheden van functionarissen die betrokken (kunnen)
worden bij een melding van ongewenst gedrag beschreven. De klachtenregeling is als bijlage bij dit
beleid gevoegd.

3.19 Vitaliteitsbeleid
Naast dit arbobeleid kennen we vitaliteitsbeleid. Er is een splitsing gemaakt omdat vitaliteit meer
omvat dan gezondheid. Vitaliteit is de gezonde geestelijke en lichamelijk gesteldheid van iemand die
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leidt tot energie om te leven, waarbij beide factoren in balans zijn. het wordt ook wel levenslust of
veerkracht genoemd. De basiskenmerken van vitale medewerkers zijn: bruisen van de energie,
fysiek fit zijn en mentaal weerbaar. Ze zitten lekker in hun vel, hebben passie voor hun werk en
plezier in het leven. Het gaat hierbij ook om het duurzaam inzetbaar houden van onze
medewerkers. Deze medewerkers doen hun werk met energie (vitaliteit), kunnen het werk fysiek en
mentaal aan (werkvermogen/gezondheid) en zijn in staat om hun werk nu én in de toekomst te
behouden. Het vitaliteitsbeleid is gericht op al deze factoren. Hierbij is een bepaalde overlap met het
arbobeleid. Het Vitaliteitsbeleid wordt net als het Arbobeleid jaarlijks in januari geëvalueerd.

Hoofdstuk 4. Evaluatie
Arbobeleid is nooit klaar. Daarom is er geen termijn aan dit beleid verbonden. Uit het actieplan in
bijlage 1 blijkt dat er nog zaken opgepakt moeten worden. Deze worden na afronding verwerkt in dit
arbobeleid. Er kunnen nieuwe aandachtspunten ontstaan voor dit beleid door wet- en regelgeving,
maatschappelijke ontwikkelingen of wijzigingen in de organisatie. Het is belangrijk om dit te
bewaken en te evalueren. Dit doen we jaarlijks in januari. Hierbij zijn het MT en de OR betrokken.
De verantwoordelijkheid om het op de agenda te zetten ligt bij P&O. De verantwoordelijkheid voor
de uitvoering is in hoofdstuk 2 beschreven en in het actieplan.

Vastgesteld op (datum)

het college van Heerde,
secretaris
burgemeester
(digitale handtekeningen!)
B. van Zuthem
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drs. J.W. Wiggers
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Bijlage 1 Actieplan
Actie
1

Ontwikkelen beleid Werkdruk

2

Ontwikkelen beleid Fysieke
belasting
• verdiepende
inventarisatie fysieke
belasting
• temperatuur onderzoek
• trillingen
Het huidige agressieprotocol
opsplitsen in een protocol en
beleid
Ontwikkelen beleid
beeldschermwerk
Aanstelling
preventiemedewerkers
Aanstelling arbocoördinator

3

4
5
6

7

8
9
10

11

12

13
14
15

Ontwikkelen beleid hybride
werken (zodra is toegevoegd aan
arbocatalogus / begin 2022).
Punt 20: regeling thuiswerken
zal hierin worden gevoegd.
Uitvoeren RI&E Coronamodule
(A&O-fonds)
Ontwikkelen rookbeleid
Inventarisatie bijzondere
groepen en beleid ontwikkelen

Ontwikkelen
Omgangsvormenbeleid en
klachtenregeling
Ontwikkelen Alcohol-, drugs- en
medicijnbeleid (met behulp van
Be-responsible)
Evaluatie Arbobeleid en
Vitaliteitsbeleid
Opstellen opleidings- en
voorlichtingsplan
Aanwijzen coördinator
opleidings- en voorlichtingsplan

Arbobeleid

Uitvoering
door
Ada Roeke i.s.m.
collega P&Oadviseurs
George Streng
i.s.m. externe
partij

Periode

Jeanien van den
Berg

2022

Ada Roeke

2023

Ada Roeke en
Lijndert Liefers
Zie paragraaf 2.3
Lijndert Liefers zal
coördinerende
taak op zich
nemen
Lionel Rambonnet

2022
(uiterlijk 1 juni)
2025?

Lijndert Liefers

2022
(uiterlijk 1 juni)
2024
2022

Ada Roeke
Externe partij
gecoördineerd
door Lijndert
Liefers
Ada Roeke

Gereed

2022

2023

2022

2022

Ada Roeke

2023

Ada Roeke met
MT en OR
George Streng en
Cindy van Vugt
Cindy van Vugt
wordt de
coördinator

Ieder jaar in
januari
2022

Doorlopend

Pagina 19 van 19

16
17

18

19

20

21

22

23

24

Onderzoeken of instellen
arbocommissie gewenst is
Indien nodig actualiseren
stoffenregister en
veiligheidsbladen en
verantwoordelijke(n) aanwijzen
Toetsen RI&E 2019 en plan van
aanpak door gecertificeerde
kerndeskundige
Taken en bevoegdheden RI&E en
plan van aanpak afspreken

OR / Lijndert
Liefers
George Streng is
verantwoordelijk

2022

Marleen Grobbee

2022

Marleen Grobbee
is hier
verantwoordelijk voor
Christiaan van
den Vlekkert
i.s.m. Ada Roeke

Doorlopend

Gereed

2022

Zie punt 7.

Opstellen ontruimingsplan voor
1. Raadhuis
2. Werf
3. STIP

Hoofd BHV
Idem
Idem

Jan t/m juli 2022
Jan t/m juli 2022
Jan t/m juli 2022

Opstellen ontruimingsoefenplan
voor:
1. raadhuis
2. werf
3. STIP
4. gemeentekantoor

Hoofd BHV
Idem
Idem
Idem

Jan
Jan
Jan
Jan

Update BHV-plan voor:
1. raadhuis
2. werf
3. STIP (nieuw)

Hoofd BHV
Idem
Idem

Jan t/m april 2022
Jan t/m april 2022
Jan t/m april 2022

Hoofd BHV en
Marleen Grobbee

2022

Regeling thuiswerken

Opstellen voorlichtingsplan BHV
voor medewerkers (denk hierbij
ook aan introductie nieuwe
medewerkers)

Arbobeleid

2023

t/m
t/m
t/m
t/m

juli
juli
juli
juli

2022
2022
2022
2022

