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Agressie en geweld tegen ambtenaren is een serieus probleem. Jaarlijks heeft één op de vijf

medewerkers in een publieksfunctie te maken met agressie of geweld. Sociale partners in de

sector gemeenten zijn van mening dat een ambtenaar in zo veilig mogelijke omstandigheden zijn

werk moet kunnen doen.

In deze ledenbrief informeren de LOGA-partijen u over een viertal nieuwe instrumenten waarmee

u als werkgever en ondernemingsraad in de gemeente agressie en geweld te lijf kunt gaan. Het

gaat om:

1. de arbocatalogus agressie en geweld;

2. het gemeentelijk incidentregistratiesysteem (GIR);

3. het belevingsonderzoek veiligheid, agressie en geweld;

4. de landelijke norm

De eerste twee instrumenten zijn door hun achtergrond, te weten arbowetgeving en CAO-
afspraak, niet vrijblijvend. Gebruikmaking van de laatste twee instrumenten is voor u als

gemeente vrijwillig, maar wordt door de sociale partners van harte aanbevolen.
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Agressie en geweld tegen ambtenaren is een serieus probleem. Jaarlijks heeft één op de vijf

medewerkers in een publieksfunctie te maken met agressie of geweld. Sociale partners in de

sector gemeenten zijn van mening dat een ambtenaar in zo veilig mogelijke omstandigheden zijn

werk moet kunnen doen. Daarom zijn de partijen in het LOGA reeds een aantal jaren bezig

maatregelen te nemen die geweld en agressie tegen ambtenaren zoveel als mogelijk moeten

voorkomen en beperken.

In deze ledenbrief informeren de LOGA-partijen u over een viertal nieuwe instrumenten waarmee

u als werkgever en ondernemingsraad in de gemeente agressie en geweld te lijf kunt gaan. Het

gaat om:

5. de arbocatalogus agressie en geweld;
6. het gemeentelijk incidentregistratiesysteem (GIR);

7. het belevingsonderzoek veiligheid, agressie en geweld;

8. de landelijke norm

De eerste twee instrumenten zijn door hun achtergrond, te weten arbowetgeving en CAO-
afspraak, niet vrijblijvend. Gebruikmaking van de laatste twee instrumenten is voor u als

gemeente vrijwillig, maar wordt door de sociale partners van harte aanbevolen.

In het hiernavolgende wordt u nader geïnformeerd over deze nieuwe instrumenten.



Arbocatalogus agressie en geweld
Het verschijnsel van arbocatalogi vloeit voort uit nieuwe arbowetgeving. In het kader van deze
nieuwe arbowetgeving krijgen sociale partners de mogelijkheid om via zelfregulering veel
voorkomende arbeidsrisico's in hun sector aan te pakken. Per sector worden de door sociale
partners gezamenlijk overeengekomen sectorspecifieke maatregelen vastgelegd in een
zogenaamde arbocatalogus. Deze arbocatalogus moet daarna ter goedkeuring worden
voorgelegd aan de Arbeidsinspectie. Nadat de Arbeidsinspectie de arbocatalogus heeft
goedgekeurd, trekt de Arbeidsinspectie, de huidige op de wet gebaseerde 'arbobeleidsregels'
voor de desbetreffende sector in. Kortom, centrale regelgeving wordt vervangen door
zelfregulering van de sociale partners. Naast de doelstelling van deregulering is de verwachting
van het kabinet dat deze nieuwe systematiek van zelfregulering leidt tot meer maatwerk en een
groter draagvlak onder werkgevers en werknemers voor de aanpak van arbeidsrisico's.

Deze zelfregulering is niet vrijblijvend: na goedkeuring zal de arbeidsinspectie de aanpak van
arbeidsrisico's door een werkgever beoordelen en handhaven op basis van de arbocatalogus van
de desbetreffende sector, waar dat voorheen gebeurde op basis van de arbobeleidsregels.
Hoewel de arbocatalogus leidend is, is het geen dwingend keurslijf. Een werkgever mag afwijken
van de maatregelen zoals genoemd in de arbocatalogus, als hij aan kan tonen dat zijn aanpak
van hetzelfde niveau is.

In dat kader maken wij u ook attent op de feit dat de Arbeidsinspectie op een andere manier dan
tot op heden wil gaan controleren op de naleving. Was het in het verleden zo dat alle bedrijven en
instellingen periodiek werden gecontroleerd, in de toekomst wil de Arbeidsinspectie zich minder
gaan richten op instellingen en sectoren die serieus werk maken van de aanpak van
arbeidsrisico's. Echter, bedrijven en sectoren die achterblijven zullen juist op een grotere
belangstelling van de Arbeidsinspectie mogen gaan rekenen. Kortom, u heeft er als gemeente
direct belang bij om de arbowet zo goed mogelijk na te leven.

Voor de partijen in het LOGA is de mogelijkheid van zelfregulering en het treffen van
sectorspecifieke maatregelen aanleiding geweest om met vaart te maken met het opstellen van
een arbocatalogus voor de aanpak van arbeidsrisico's voor de sector gemeenten. De
arbocatalogus richt zich op de vier belangrijkste risico's in de gemeentelijke sector. Uit eerder
onderzoek is gebleken dat dit agressie en geweld, werkdruk, beeldschermwerk/RSI en fysieke
belasting zijn. Een en ander krijgt vorm in een viertal deelcatalogi.

Op dit moment is de eerste arbodeelcatalogus gereed gekomen: agressie en geweld. De andere
drie zullen in de loop van dit jaar en volgend jaar gereed komen.

De arbodeelcatalogus agressie en geweld van de sector gemeenten is de eerste in dit land op dit
terrein. Deze arbocatalogus is daarom in een feestelijke bijeenkomst in Almere ondertekend door
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de sociale partners en daarna aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties in haar rol als coördinerend minister inzake de aanpak van agressie en geweld
jegens ambtenaren.

De arbodeelcatalogus agressie en geweld is tot stand gekomen met de medewerking van direct
betrokkenen uit de gemeenten zelf, dit om de bruikbaarheid voor de gemeenten zo groot mogelijk
te laten zijn. Het omvat een integrale aanpak van agressie en geweld. Ook bevat het een
uitgebreid oplossingenboek met praktijkvoorbeelden en diverse maatregelen die u als gemeente
kunt treffen. Daarbij wordt ingegaan op de hele keten: preventie, beperken van het incident en het
afhandelen van een incident. Een kleine greep uit de onderwerpen waarop wordt ingegaan zijn:
veilige werkprocessen, veilige werkplekken, huisregels voor burgers in gemeentelijke gebouwen,
gedragscodes voor medewerkers, voorlichting en training van medewerkers, alarmprocedures,
collegiale steun en samenwerking met politie. Kortom: de arbocatalogus biedt een schat aan
materiaal, waarmee elke gemeente die maatregelen kan nemen die voor die gemeente en voor
die functie het meest passend zijn. In de catalogus is tevens door sociale partners de afspraak
opgenomen dat gemeenten de gevoerde aanpak van agressie en geweld komend jaar moeten
evalueren en waarnodig actualiseren. Om de gemeenten daarbij behulpzaam te zijn bevat de
catalogus een checklist.

Op dit moment ligt de arbodeelcatalogus agressie en geweld ter toetsing voor bij de
arbeidsinspectie. Een eerdere informele toetsing leverde geen problemen op. De verwachting is
derhalve dat de arbodeelcatalogus zal worden goedgekeurd, waarna deze een formele status
krijgt. Na goedkeuring zal door het A+O Fonds Gemeenten aan alle gemeenten en hun
ondernemingsraden een exemplaar van deze arbodeelcatalogus agressie en geweld per post
worden toegestuurd.

Hoewel de arbodeelcatalogus agressie en geweld op dit moment nog geen formele status heeft,
kunt er nu al wel mee aan de slag. De arbocatalogus is daartoe te downloaden via de site van het
A+O Fonds Gemeenten, www.aeno.nl/index.php?id=87.

Het A+O Fonds ondersteunt u bij de aanpak van agressie en geweld. Door het A+O Fonds
worden workshops georganiseerd over de arbocatalogus en het actualiseren van de aanpak van
agressie en geweld. Meer informatie hierover vindt u op www.aeno.nl.

Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem
In de CAO 2005-2007 hebben de LOGA partijen afgesproken Gemeentelijk Incidenten
Registratiesysteem (GIR) te ontwikkelen en dit landelijk in te voeren. Met de registratie van alle
agressie-incidenten worden een aantal doelstellingen nagestreefd. Registratie dient in de eerste
plaats als startsignaal voor opvang en nazorg van de betrokken werknemers. In de tweede plaats
is registratie van belang om over te kunnen gaan tot aangifte en het verhaal van schade. Tot slot
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geeft melden en registreren van incidenten inzicht in aard, omvang en achtergrond van

incidenten. Op deze wijze kunnen gemeenten hun eigen beleid boordelen op effectiviteit en dit

zonodig bijstellen.

Het GIR is in opdracht van de sociale partners ontwikkelt door het A+O Fonds Gemeenten in

samenwerking met het A+O Fonds Provincies en het A+O Fonds Rijk, en met ondersteuning van

het programma 'Veilige Publieke Taak' van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties. Na een gedegen testperiode is het systeem nu beschikbaar voor alle

gemeenten, waarmee de gemeenten invulling kunnen geven aan de CAO afspraak.

Het GIR is een internetapplicatie die gemeenten kunnen inrichten in hun eigen organisatie. Vanaf

de eigen beeldschermwerkplek of - voor buitendiensten - via een aangewezen derde kunnen

medewerkers op een eenvoudige wijze een agressie-incident melden. Leidinggevenden en/of

P&O-functionarissen kunnen vervolgens in samenspraak met de melder passende maatregelen

nemen. Via een apart scherm kan de arbocoördinator het registratiesysteem beheren. Ook zijn er

management-overzichten te genereren waar mee u inzicht krijgt in aard en omvang van agressie

en geweld tegen uw medewerkers.

• Kenmerken van het GIR:

• internetapplicatie is simpel in te passen in elk IT-systeem;

• medewerkers kunnen op een eenvoudige wijze incidenten melden vanaf de eigen werkplek;

• op basis van de meldingen kunnen leidinggevenden gepaste maatregelen nemen;

• verschaft inzicht in aard en omvang van agressie met benchmarkinformatie en mogelijkheden

voor maatregelen en bijsturing van beleid;

• dataverkeer en bescherming van gegevens zijn optimaal beveiligd;

• het GIR is kosteloos beschikbaar voor gemeenten.

Om aan de slag te gaan met het GIR kunt u een workshop volgen van het A+O fonds

Gemeenten. Meer informatie daaarover vindt u op www.aeno.nl.

Inzicht in veiligheidsbeleving en effectiviteit beleidsmaatregelen
Op 26 oktober 2006 is door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het

actieprogramma 'aanpak agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak'
gepresenteerd. Dit actieprogramma is door een groot aantal betrokken organisaties, zoals
vakbonden en werkgeversorganisaties, waaronder ook de vakbonden in onze sector en de VNG,

ondertekend. Inmiddels is dit actieprogramma verder ontwikkeld en uitgediept in het programma

'Veilige Publieke Taak', zie ook www.veiligepublieketaak.nl.

Het Programma Veilige Publieke Taak heeft via InternetSpiegel een instrument ontwikkeld om de

veiligheidsbeleving van medewerkers te meten. Met dit instrument krijgt u als gemeente een extra
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instrument in handen om de effectiviteit van beleid en maatregelen gericht op agressie en geweld
te meten. Sociale partners zien dit instrument als een waardevolle aanvulling op andere
instrumenten zoals het GIR en de arbocatalogus en ondersteunen dit instrument van harte.
Het Belevingsonderzoek veiligheid, agressie en geweld zal plaats vinden in oktober van dit jaar.

Gemeenten hebben de mogelijkheid zonder kosten deel te nemen aan dit belevingsonderzoek.
Door mee te doen krijgt u inzicht in de veiligheidsbeleving van medewerkers in functies met
publiekscontacten, afgezet tegenover sectorale gemiddelden en diverse benchmarks
(gemeentegrootte, regio en functie). Het onderzoek wordt gehouden onder medewerkers van
publieksdiensten, toezichthouders en handhavers, burgemeesters, wethouders en raadsleden en

wordt uitgevoerd met InternetSpiegel.

Deelname aan het onderzoek vraagt van u en uw medewerkers een beperkte inspanning. Ter
voorbereiding van het onderzoek zullen aan u als gemeente de e-mailadressen worden gevraagd
van de groepen medewerkers die in aanmerking komen voor het onderzoek . Deze medewerkers
ontvangen in oktober een internetenquête. Het invullen van deze enquête zal ongeveer tien
minuten van uw medewerkers vragen. De resultaten van het onderzoek ontvangt u begin
december.

Meer informatie over het Belevingsonderzoek veiligheid, agressie en geweld vindt u op
www.internetspieqel.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden. U kunt ook contact opnemen met het
team van InternetSpiegel: telefoonnummer 020-522 59 90 of e-mail info@internetspieqel.nl.
Binnenkort zult u telefonisch worden benaderd door het team van Internetspiegel met de vraag of
uw gemeente wil deelnemen aan dit onderzoek.

Landelijke norm
Door de voorzitter van de VNG, mevrouw Jorritsma, is naar aanleiding van agressie-incidenten
tegen publieke dienstverleners waaronder brandweer- en ambulancepersoneel rond de
jaarwisseling gepleit voor een protocol met daarin algemene normen welke burgers in acht horen
te nemen. Door het programma Veilige Publieke Taak is dit opgepakt en is een landelijke norm

ontwikkeld.

De norm bestaat uit vier regels die de basis vormen voor de huisregels van alle organisaties met
een publieke taak.
• Agressief of gewelddadig gedrag tegen werknemers met een publieke taak wordt nooit

getolereerd

• Geef de professional de ruimte om zijn werk te doen

• Volg de aanwijzingen van de professional op

• Verstoor de (bedrijfs)orde niet

Betreft Aanpak agressie en geweld Datum 23 juni 2008 05/06



Publieke werkgevers, waaronder de gemeenten, kunnen deze landelijke norm gebruiken als basis
voor hun eigen huisregels. Ook is door het ministerie een beeldmerk ontwikkeld, dat gedownload
kan worden via http://www.minbzk.nl/onderwerpen/veiligheid/veiliqe-samenleving/veilige-
publieke/landeliike-norm

De landelijke norm is tot stand gekomen met steun van werkgevers- en werknemersorganisaties
uit vele verschillende sectoren. Ook de sociale partners in de gemeentelijke sector ondersteunen
deze landelijke norm.

Om de kracht van de boodschap die breed gedragen wordt, te bevorderen adviseert het LOGA de
gemeenten om deze landelijke norm als basis te gebruiken voor de eigen huisregels en daarnaast
ook het beeldmerk te gebruiken.

Hoogachtend,
Landelijk overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

drs. mr.jG?Wlr"5Jerps,
Secretaris

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven.
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