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1 Inleiding

Agressie en geweld op het werk, in welke vorm dan ook, is een toenemend probleem.
Agressie en geweld worden als dit voorkomt, ook uitgemeten in media.

1.1 Wat is agressie en/of geweld?

Agressie en geweld worden gecategoriseerd als ongewenste 
omgangsvormen.
Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat het ziekteverzuim onder slacht-
offers van agressie en geweld hoger is dan andere redenen voor 
ziekteverzuim. 
De gevolgen van deze ongewenste omgangsvormen hebben hun 
uitwerking op familieleden, maar uiteraard ook op collega’s en 
op de organisatie. De financiële consequenties voor werkgevers 
kunnen omvangrijk zijn.

Agressie en geweld zien we overal voorkomen in privé en werksituaties. Het is niet meer weg te denken 
uit onze maatschappij.
Kijken wij naar werksituaties, dan komen agressie en geweld met name voor in dienstverlenende 
sectoren, waarin werknemers direct in contact komen met het publiek en met klanten.
Te denken valt aan sectoren als handel, horeca, vervoer, zakelijke dienstverlening, transport, onderwijs, 
gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en de overheid.

1.2 Wat staat er in de wet?

De Arbowet zegt dat een werkgever procesnormen moet ontwikkelen. Dit zijn onderwerpen waarop een 
werkgever beleid moet ontwikkelen en afspraken moet maken met de medezeggenschapsraad/OR. 
Voor werkdruk bijvoorbeeld is er een procesnorm opgenomen in het Arbobesluit.

Twee voorbeelden

1. Indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan psychosociale arbeidsbelasting,  
 worden in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, 
 de risico’s ten aanzien van psychosociale arbeidsbelasting beoordeeld en worden in het plan  
 van aanpak, bedoeld in artikel 5 van de wet, met inachtneming van de stand van de weten-  
 schap, maatregelen vastgesteld en uitgevoerd om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen  
 of, indien dat niet mogelijk is, te beperken.

2. Aan werknemers die arbeid verrichten waarbij gevaar bestaat voor blootstelling aan psycho- 
 sociale belasting, wordt voorlichting en onderricht gegeven over de risico’s voor psychosociale  
 arbeidsbelasting, alsmede over de maatregelen die er op zijn gericht die belasting te voorkomen  
 of te beperken. De Arbowet schrijft dus voor dat de werkgever maatregelen moet nemen tegen  
 agressie en geweld, zodat werknemers beter voorbereid zijn op bedreigende situaties. 
 De werkgever dient tevens maatregelen te nemen waardoor werknemers zo veilig mogelijk   
 kunnen werken. Bovendien moet het bedrijf voor een goede opvang van eventuele slachtoffers  
    zorgen.

Als je dit vertaalt, zal een werkgever zijn werknemers moeten beschermen tegen agressie en geweld.
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Agressie en geweld zijn zaken die in elke samenleving voorkomen, ook op het werk zoals we gezien 
hebben. Chauffeurs hebben hier ook steeds meer mee te maken: 
• Het kan dan gaan om agressie door collega’s of leidinggevenden;
• Maar ook om agressie in het verkeer door andere weggebruikers;
• Of door toevallige passanten bij het laden en lossen;
• Maar ook bij ontvangers.

Agressie en geweld, maar ook discriminatie, seksuele intimidatie en pesten, zijn omgangsvormen die 
niet op het werk thuishoren.
Vaak zijn deze ongewenste omgangsvormen klein begonnen, maar uitgegroeid tot ergere vormen. 
Wat als een klein plagerijtje is begonnen, kan ontaarden in pesterijen en geweld. Agressie en geweld 
belemmeren de uitvoering van taken en kunnen vergaande consequenties hebben voor gezondheid 
en functioneren.

Maar het kan ook uit het niets opduiken. Een verkeersdeelnemer schat het weggedrag - het ruim nemen 
van een bocht door een vrachtwagen - totaal verkeerd in en komt daarna even verhaal halen:
middelvinger, afsnijden, tot stoppen dwingen en ... Lost het iets op? Nee!

1.3 Maatregelen

Om de kans op agressie en geweld in het bedrijf te voorkomen en/of te verkleinen, kunnen er verschillende 
maatregelen worden genomen.

• Geef voorlichting
 Laat werknemers weten dat agressie en geweld niet geaccepteerd worden. Vertel ze dat er conse- 
 quenties volgen als ze zich agressief of gewelddadig gedragen. Je kunt ze voor dit gedrag bijvoor- 
 beeld bij de politie aangeven.

• Stel een klachtencommissie in
 Daar kunnen werknemers terecht met hun klachten over agressie en geweld. Het is prettig voor je  
 werknemers om te weten dat ze hun klachten kwijt kunnen. En dat je iets doet met hun klachten. 
 Via een klachtencommissie kun je agressie en geweld in een vroeg stadium signaleren.
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• Vertrouwenspersoon aanstellen
 Geef je werknemers het gevoel dat ze met je kunnen praten als ze ergens mee zitten. Je kunt hier  
 ook een vertrouwenspersoon voor aanstellen. Informeer je werknemers over deze vertrouwenspersoon.

• Rapport
 Noteer de klachten over agressie en  
 geweld in je bedrijf in een rapport. 
 Je kunt dat rapport gebruiken bij het  
 vormgeven van je bedrijfsbeleid.

• Pas de werkplek aan
 Zorg bijvoorbeeld voor extra verlichting  
 bij een donkere fietsenstalling.   
 Agressief en gewelddadig gedrag vallen  
 dan sneller op.

• Training
 Laat de werknemers een training volgen  
 over hoe zij moeten omgaan met agres- 
 sief gedrag.

• In RI&E kan permanent aandacht  
 zijn voor agressie en geweld
 Denk aan het opzetten en onderhouden 
  van een klachtenprocedure en een  
 systeem waarmee  klachten worden  
 geregistreerd.

• Zet op papier hoe werknemers elkaar kunnen helpen bij een incident met agressie en geweld
 Je kunt met branchegenoten samen een vertrouwenspersoon instellen. Ook kun je samen met
 branchegenoten een klachtencommissie instellen.

Kortom, een bedrijf kan actief zijn, maar daar waar je ook afhankelijk bent van derden, zal agressie en 
geweld kunnen voorkomen. Je kan er wel zo goed mogelijk op voorbereid zijn.
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