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Samenvatting
De opzichters en vaklieden van Woonstede hebben regelmatig te maken met incidenten bij het
uitvoeren van hun werkzaamheden. Dit kan variëren van vlooien en bijtgrage honden tot
seksuele intimidatie en agressie. Het laatste jaar stijgt het aantal incidenten.
In deze scriptie is onderzocht aan welke risico’s op het gebied van psychosociale
arbeidsbelasting de opzichters en vaklieden van Woonstede tijdens hun werkzaamheden
worden blootgesteld en welke maatregelen Woonstede kan nemen om deze risico’s tot een
minimum te beperken.
Woonstede is wettelijk verplicht psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van haar medewerkers
te voorkomen of, als dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken. PSA is een
verzamelbegrip voor arbeidsrisico’s die kunnen leiden tot gezondheidsklachten met een
psychosociale oorzaak en arbeidsuitval. De vaklieden en opzichters van Woonstede worden
regelmatig blootgesteld aan verbaal geweld en in mindere mate aan fysiek geweld en seksuele
intimidatie en werkdruk.
De Inspectie SZW heeft een lijst met elf aandachtsgebieden met betrekking tot agressie en
geweld opgesteld die onderdeel moeten uitmaken van een agressiebeleid. Woonstede heeft de
nodige maatregelen getroffen om PSA te voorkomen. De meeste aandachtgebieden van SZW
zijn hierbij terug te vinden. Uit enquêtes en interviews blijkt echter dat de opzichters en
vaklieden onvoldoende op de hoogte zijn van deze maatregelen.
Het risico van het werken in bewoonde woningen is voor een aantal opzichters en vaklieden
van Woonstede groot. Woonstede moet actie ondernemen en beheersmaatregelen uitvoeren
voor:
 de medewerkers die momenteel (af en toe) stress ervaren;
 de medewerkers die in de toekomst (tijdelijk) minder weerbaar zijn door verandering
van zakelijke of privé factoren;
 de medewerkers die in de toekomst geconfronteerd worden met agressie of geweld;
 de medewerkers die bij een toename van “lastige” huurders stress gaan ervaren.
Het onderzoek naar de risico’s van het werken in bewoonde woningen leidt tot een aantal
concrete aanbevelingen aan de directie van Woonstede, die psychosociale arbeidsbelasting
kunnen voorkomen dan wel beperken. Bij de beheersmaatregelen is er geen sprake van
hiërarchie en de maatregelen uit een hoger niveau zijn niet beter dan de maatregelen op een
lager niveau. Door het subjectieve karakter van de risico’s, is het van belang dat er
maatregelen op alle niveaus uitgevoerd worden. Hierbij heeft een goede uitwerking van de elf
aandachtsgebieden van de Inspectie SZW de hoogste prioriteit. Zo moeten alle incidenten
gemeld en geanalyseerd worden, meer aandacht besteed worden aan voorlichting en
instructie, het sanctiebeleid nageleefd worden en moeten de beheersmaatregelen regelmatig
geëvalueerd worden.
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1. Inleiding
1.1. Organisatiebeschrijving
Woonstede is een woningcorporatie in de gemeente Ede. Stichting Woonstede ontstond op 1
januari 1992 uit een fusie van het Gemeentelijk Woningbedrijf van de gemeente Ede, de
Woningbouwvereniging Ede, de Algemeen Christelijke Woningbouwvereniging De
Eendracht en de Centrale Woningstichting Ede. Inmiddels bezit Woonstede zo’n 9.000
woningen in Ede en omgeving en werken er 150 mensen.
Binnen Woonstede is de dienst Vastgoed verantwoordelijk voor nieuwbouw en het onderhoud
van de woningen. Voor het reparatieonderhoud heeft Woonstede een groep eigen vaklieden in
dienst. Zij beheersen bouwkundige disciplines als timmeren, metselen, stukadoren, tegelzetten
en schilderen. En daarnaast is er een groep gespecialiseerd in reparaties en onderhoud aan
installaties zoals liften, collectieve cv-installaties en loodgieterswerk. Eigen opzichters
houden toezicht op de kwaliteit van de door de vaklieden en derden uitgevoerde
werkzaamheden. Verder beoordelen zij reparatieverzoeken van huurders en voeren zij
controles uit als een huurder verhuist.
1.2. Aanleiding
De aanleiding voor het schrijven van deze scriptie zijn de vele incidenten waar de vaklieden
en opzichters mee te maken hebben bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Dit varieert
van vlooien en bijtgrage honden in de woningen, tot bijvoorbeeld seksuele intimidatie en
agressie door huurders. Maar het komt ook voor dat medewerkers geconfronteerd worden met
lijken, vuurwapens of extreme vervuiling.
We zien vooral het laatste jaar een stijging in het aantal incidenten of problemen. Dit wordt
voor een deel veroorzaakt doordat onze klanten veranderen. Door de Europese regelgeving
mogen woningcorporaties tegenwoordig alleen woningen toewijzen aan mensen met een
gezamenlijk gezinsinkomen van maximaal € 43.786,-. Daarnaast worden door de
terugtrekkende overheid en bezuinigingen in de zorg, mensen minder snel opgenomen in
tehuizen en inrichtingen. Door de crises hebben bovendien veel huurders minder te besteden.
We zien hierdoor een toename van mensen met financiële en psychiatrische problemen.
Een gedeelte van de stijging van het aantal incidenten is ook te verklaren door verandering in
het beleid van Woonstede. Door onder andere de verhuurdersheffing (in 2014 € 4.7 miljoen)
is Woonstede gedwongen te bezuinigen en de huren te verhogen.
Woonstede probeert de veiligheidsrisico’s van haar medewerkers zoveel mogelijk te
beheersen. Zij heeft echter nauwelijks of geen invloed op het gedrag en de leefwijze van haar
huurders. Soms leidt dit tot letsel, zoals bij bijtincidenten, maar veel vaker is er sprake van
psychosociale belasting van de medewerker. De confrontaties leveren regelmatig stress op.
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1.3. Probleemstelling
Aan welke risico’s worden opzichters en vaklieden van woningcorporatie Woonstede
blootgesteld tijdens hun werkzaamheden en welke maatregelen kan Woonstede nemen om
deze risico’s tot een minimum te beperken?
1.4. Doel van de scriptie
Het doel van deze scriptie is om de risico’s voor medewerkers van Woonstede Vastgoed bij
het werken in bewoonde woningen zoveel mogelijk te beperken en te zorgen voor een
veiligere werkomgeving.
1.5. Afbakening
Alle werkzaamheden die door medewerkers van Woonstede Vastgoed worden uitgevoerd in
bewoonde huurwoningen. Het gaat hierbij om alle reparaties, onderhoud en vervangingen
door de vaklieden van Woonstede en alle inspecties, controles en bezoeken van de opzichters.
Hierbij wordt gekeken naar de risico’s voor de medewerkers die door bewoners worden
veroorzaakt. Het onderzoek zal zich richten op de aanwezige risico’s en de huidige
procedures binnen Woonstede. De nadruk zal hierbij liggen op de psychosociale
arbeidsbelasting (PSA) van de medewerker, zoals omschreven in de arbeidsomstandigheden
wet hoofdstuk 2, artikel 3 lid 2 en het arbeidsomstandigheden besluit hoofdstuk 2, afdeling 4,
artikel 2.15.
De risico’s van de werkzaamheden op zich en de risico’s voor de bewoners worden buiten
beschouwing gelaten. Dit geldt ook voor werkzaamheden die aannemers, installateurs en
andere medewerkers van Woonstede in de woningen verrichten.
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2. Onderzoek PSA
2.1. Leeswijzer
Het onderzoek is op drie manieren en in onderstaande volgorde uitgevoerd:
1. Literatuuronderzoek
2. Enquête en interviews
3. Onderzoek huidige beheersmaatregelen
Allereerst is door middel van een literatuuronderzoek of desk research gezocht gegaan naar
relevante informatie. Hiervoor zijn de volgende bronnen gebruikt;
 Wetgeving
 Woonstede procedures, richtlijnen en documenten
 Informatie Aedes (overkoepeld orgaan woningcorporaties)
 Informatie Arbo portal van Flow (Fonds Leren en Ontwikkelen Woningcorporaties),
onder andere Arbo-werkboeken
 Informatie Inspectie SZW
 Project Veilige publieke taak van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
 TNO; enquête nationale arbeidsomstandigheden
 Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid
 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
 Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Psyche
 Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het werk (OSH)
 Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en arbomanagementsystemen,
informatieblad psychosociale arbeidsbelasting
 Stichting van de arbeid
Vervolgens is gekeken welke methodes er bestaan voor het vaststellen van PSA en
vastgesteld welke methode voor dit onderzoek het meest geschikt is. Met behulp van deze
methode is vervolgens een enquête verspreid en zijn interviews afgenomen bij de vaklieden
en opzichters. Hierna is de werking van de huidige beheersmaatregelen onderzocht.
Als laatste deel van het onderzoek is field research gedaan door middel van kwalitatief
onderzoek. Hierbij zijn nieuwe gegevens verzameld en verwerkt tot bruikbare informatie. Er
is met mensen binnen en buiten Woonstede gesproken over hun ideeën, achtergronden,
motieven, weerstanden en beweegredenen voor het verminderen van PSA door het werken in
bewoonde huurwoningen.
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2.2. Literatuuronderzoek
Om meer achtergrondinformatie te verkrijgen over PSA in zijn algemeenheid en PSA bij
woningcorporaties in het bijzonder, is gestart met een literatuurstudie.
Doelstelling van de literatuurstudie:
 Nagaan welke eisen uit de Arbowetgeving relevant zijn
 Nagaan welke eisen uit het Huurrecht relevant zijn
 Nagaan wat PSA inhoudt
 Nagaan welke adviezen of richtlijnen voor het voorkomen of beperken van PSA
gegeven worden door onder andere Aedes, Flow, Inspectie SZW en het Project
Veilige publieke taak.
2.2.1. Wettelijke kaders
Europese wet-/regelgeving
Een van de doelstellingen van de EU is de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden te
verhogen. Artikel 151 van het Verdrag over de werking van de Europese Unie bepaalt dat de
lidstaten de werkgelegenheid moeten bevorderen en arbeidsvoorwaarden moeten verbeteren.
Dit is terug te vinden in de Europa 2020 doelstelling. Maar ook de kaderrichtlijn van 1989
over de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk, verplicht werkgevers tot
het nemen van preventieve maatregelen ter bescherming tegen arbeidsongevallen en
beroepsziekten. Psychosociale risico’s moeten volgens deze richtlijn in de gezondheids- en
veiligheidsstrategieën van organisaties aan de orde worden gesteld. Verder hebben de
Europese sociale partners het belang van psychosociale risico’s onderkend door de
kaderovereenkomst werk gerelateerde stress (2004) en de kaderovereenkomst over geweld en
pesterijen op het werk (2007) te ondertekenen. De Europese staten zijn verplicht om de
inhoud van deze overeenkomsten op nationaal niveau uit te werken en toe te passen.
Arbowet
Er bestaan al ongeveer 150 jaar wetten op het gebied van arbeidsomstandigheden. Het begon
in 1874 met het “Kinderwetje van Van Houten”. Die wet verbood om kinderen onder de
twaalf jaar in fabrieken te laten werken. Daarna kwamen er een heleboel veiligheidswetten.
De belangrijkste daarvan was de Veiligheidswet van 1890. Al snel daarna werden de wetten
aangevuld met regels voor het verbeteren van de gezondheid van de medewerkers. Vanaf de
jaren zestig heeft het welzijn een steeds groter aandeel gekregen in de Arbo richtlijnen. In
1983 gingen alle veiligheidswetten en richtlijnen op in de Arbowet. In de Arbowet werden de
termen welzijn, seksuele intimidatie en agressie en geweld gebruikt. De term psychosociale
arbeidsbelasting wordt vanaf 2007 gebruikt. Psychosociale arbeidsbelasting is dus een relatief
nieuw begrip binnen de Nederlandse Arbowet- en regelgeving.
Arbowet, hoofdstuk 2, artikel 3, lid2;
De werkgever voert, binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid gericht op
voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting.
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De wetgever geeft door deze zinsconstructie aan dat het niet altijd mogelijk is om
psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen. Blijkbaar is een bepaalde mate van
arbeidsbelasting acceptabel, maar moet de werkgever de belasting zoveel mogelijk beperken.
Arbeidsomstandighedenbesluit, hoofdstuk 2, afdeling 4;
Artikel 2.15 Maatregelen ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting.
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 wetenschap 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
psychosociale belasting wordt voorlichting en onderricht gegeven over de risico’s voor
psychosociale arbeidsbelasting als mede over de maatregelen die er op zijn gericht die
belasting te voorkomen of te beperken

Huurrecht
De meeste regels van het huurrecht zijn te vinden in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek
(artikel 7:201 t/m 7:310 BW). Daarnaast zijn er enkele andere wetten en bepalingen die
betrekking hebben op specifieke onderdelen van het huurrecht, zoals de Huurprijzenwet
woonruimte, het Besluit huurprijzen woonruimte en het Besluit servicekosten. Omdat voor
het onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting met name de verplichtingen van de
huurder en verhuurder belangrijk zijn, is het onderzoek beperkt tot het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 7: 213
De huurder is verplicht zich ten aanzien van het gebruik van de gehuurde zaak als een goed
huurder te gedragen.

Helaas wordt alleen in de wet vermeld dat een huurder zich als een goed huurder moet
gedragen ten aanzien van het gebruik van de gehuurde zaak. Hiermee wordt dus niet bedoeld
dat hij zich fatsoenlijk moet gedragen ten aanzien van de verhuurder of diens werknemers.
Overige wetgeving
Ook het Burgerlijk Wetboek beschermt de werknemer tegen agressie. Op grond van artikel
7:658 heeft de werkgever een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving. Daarbij
heeft hij de verplichting om een werknemer schadeloos te stellen en om het werk zodanig aan
te passen dat hiervan geen (verdere) schade valt te verwachten. Uiteraard dient hij zich als
goed werkgever te gedragen.
Als een werknemer slachtoffer wordt op grond van zijn godsdienst, levensovertuiging,
politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele geaardheid of
burgerlijke staat, dan wordt hij ook beschermd door de Algemene wet gelijke behandeling.
Werknemers kunnen in dit geval ook een klacht indienen bij het College voor de Rechten van
de Mens.
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Fysiek geweld valt ook onder het Wetboek van Strafrecht, want dit is een strafbaar feit. In
bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn om hiervan aangifte te doen bij de politie.
Via de Algemene Wet gelijke behandeling en via het Burgerlijk Wetboek is het voor een
slachtoffer van seksuele intimidatie mogelijk om een schadevergoeding te eisen van de dader
of om andere maatregelen af te dwingen bij de werkgever. Er geldt een algemeen verbod
tegen “enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie dat
als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder
wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt
gecreëerd.”
2.2.2. Psychosociale arbeidsbelasting
De term “Psychosociale arbeidsbelasting” of PSA wordt in de wet omschreven als de factoren
direct of indirect onderscheid met inbegrip van seksuele intimidatie, agressie en geweld,
pesten en werkdruk, in de arbeidssituatie, die stress teweeg brengen. Stress is vervolgens een
toestand die als negatief ervaren lichamelijke, psychische of sociale gevolgen heeft. PSA is
dus een verzamelbegrip voor arbeidsrisico’s, die kunnen leiden tot gezondheidsklachten met
een psychosociale oorzaak en arbeidsuitval. Te hoge werkdruk, agressie en geweld, pesten,
seksuele intimidatie en discriminatie zijn factoren die stress veroorzaken.
Hieronder volgt een korte algemeen aanvaardbare omschrijving van de factoren.
Werkdruk
Er is sprake van werkdruk als de werkbelasting groter is dan de belastbaarheid van de
medewerker. Met andere woorden als de hoeveelheid werk groter is dan een medewerker aan
kan. Bij te hoge werkdruk ontstaat werkstress. Of een medewerker werkdruk ervaart, is
afhankelijk van veel verschillende factoren. Zo is het van belang of er sprake is van tijdsdruk,
of de medewerker voldoende middelen ter beschikking heeft om zijn werk goed uit te voeren,
of de medewerker zelf beslissingen mag nemen, of de werkgever voldoende ondersteuning
biedt bij het uitvoeren van het werk, et cetera. Maar ook persoonlijke aspecten spelen een
belangrijke rol. De hoeveelheid werk die een medewerker aan kan, verschilt niet alleen tussen
personen, maar kan voor één persoon op verschillende momenten ook anders zijn.
Agressie en geweld
Agressie en geweld zijn verbale en fysieke gedragingen waarbij een medewerker wordt lastig
gevallen, bedreigd of aangevallen. Voorbeelden zijn schelden, slaan en schoppen, maar ook
iemand (schriftelijk) bedreigen, chanteren of vernederen. Agressie en geweld kunnen directe
gevolgen hebben, zoals verwondingen door slaan of schoppen. Daarnaast kunnen slachtoffers,
maar ook getuigen van agressie en geweld, psychische klachten krijgen, zelfs nog lange tijd
nadat een incident heeft plaatsgevonden. Agressie op het werk kan intern en extern
plaatsvinden. Interne agressie is afkomstig van collega’s en leidinggevenden en wordt ook
wel gedefinieerd als pesten. Externe agressie wordt gepleegd door bijvoorbeeld klanten,
patiënten of leerlingen. Verbale agressie komt vaker voor dan fysieke agressie, maar is niet
minder schadelijk. Naast de daadwerkelijke pijn in het geval van fysiek geweld, kunnen
verbale en fysieke agressie op het werk ook leiden tot psychische pijn en andere
gezondheidsklachten zoals angstgevoelens, slaapstoornissen, maagpijn en psychosomatische
klachten.
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Pesten
Er is sprake van pesten als er regelmatig, gedurende een langere periode, intimiderende
handelingen of gedrag plaatsvinden door collega’s, leidinggevenden of publiek tegen één en
dezelfde persoon die zich hiertegen niet kan of wil verweren. Pesten is iets anders dan een
éénmalig incident of een conflict. Voorbeelden zijn schelden, treiteren, roddelen of iemand
buitensluiten. Slachtoffers van pesten kunnen psychische, maar ook fysieke klachten als
maag- en darmklachten, hartkloppingen en slaapstoornissen krijgen.
Directe en indirecte discriminatie (onderscheid)
Er zijn twee vormen van onderscheid, namelijk direct en indirect. Er is sprake van direct
onderscheid als iemand op een andere wijze wordt behandeld dan een ander is of zou worden
behandeld, op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht,
nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, leeftijd, handicap of
chronische ziekte. Onder indirect onderscheid wordt verstaan dat een ogenschijnlijk neutrale
bepaling, maatstaf of handelwijze bepaalde groeperingen bijzonder treft. Het gaat daarbij ook
wel om goedbedoelde bepalingen of richtlijnen, die onbedoeld uitpakken als discriminatie.
Seksuele intimidatie
Seksuele intimidatie is elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten
of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag die als ongewenst wordt ervaren. Voorbeelden
zijn seksueel getinte opmerkingen, gebaren en aanrakingen. Het slachtoffer bepaalt of een
grens overschreden is: wordt iets als ongewenst ervaren, of niet? Psychische effecten die
kunnen optreden door seksuele intimidatie zijn gevoelens van angst, boosheid, onzekerheid,
het ontstaan van burn-out situaties, overspannenheid, depressiviteit en posttraumatische
stressstoornis. Een en ander kan onder meer leiden tot langdurig verzuim of een blijvende
vorm van arbeidsongeschiktheid.
Posttraumatische stressstoornis (PTSS)
PTSS is doorgaans het gevolg van het meemaken of toeschouwer zijn van een schokkende
gebeurtenis. Het ontstaat wanneer deze gebeurtenis niet goed wordt verwerkt. Bijvoorbeeld
getuige zijn van een zelfmoord (voor de trein springen), ernstige ongelukken, aanranding,
verkrachting of berovingen met geweld. Of zich PTSS ontwikkelt, hangt onder meer af van de
betekenis van het trauma voor het individu, al dan niet ervaren steun uit de omgeving en de
vaardigheden om met ernstige gebeurtenissen om te gaan. Typische verschijnselen bij PTSS
zijn herbeleving van de gebeurtenis, vermijden van herinneringen of emotionele uitschakeling
hiervan, depressie, ernstige prikkelbaarheid, slaapstoornissen, extreme spanning als gevolg
van bepaalde prikkels en heftige schrikreacties.
PSA algemeen
Bovenstaande factoren van PSA kunnen zowel intern als extern voorkomen. De interne
factoren worden veroorzaakt door de collega’s en leidinggevende van de medewerker.
Externe factoren worden veroorzaakt door klanten, leerlingen en dergelijke. Hoewel
bijvoorbeeld externe agressie vaker voorkomt, heeft interne agressie meestal een grotere
impact. Ook de gevolgen van seksuele intimidatie door collega’s of leidinggevende zijn voor
de werknemer groter dan bij seksuele intimidatie door een klant. De omgeving van het werk
blijkt minder veilig te zijn. Dit is schadelijk voor het algemene vertrouwen in andere mensen.
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Volgens de Inspectie SZW (bron jaarplan 2015) heeft één derde van het werk gerelateerde
ziekteverzuim te maken met PSA. Volgens hen zijn er momenteel ruim 184.000 werknemers
met feitelijke gezondheidsschade door PSA. Jaarlijks overlijden er ongeveer 9 werknemers als
gevolg van PSA.
In haar jaarverslag 2014 geeft de Inspectie SZW aan dat het aantal arbeidsongeschikten met
psychische problemen waarschijnlijk verder zal toenemen. De Inspectie heeft aanwijzingen
gevonden dat er op dit moment verschillende factoren zijn die het risico op PSA verder
verhogen. Het gaat hierbij om:
 het ontbreken van ‘goed werkgeverschap’ (adequate stijl van leidinggeven,
ondersteuning door P&O-afdeling, aandacht voor het welzijn en de veiligheid van de
medewerkers);
 taakverzwaring door krimp en bezuinigingen en daardoor meer werkdruk;
 beperking van de ruimte om zelf het werk in te delen;
 flexibilisering van de arbeidsmarkt (tijdelijke, kleine contracten, meer
baanonzekerheid).
In 2014 zijn 2724 beroepsziektemeldingen gedaan van psychische aandoeningen. Dit betreft
een derde van alle meldingen aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en
een flinke toename ten opzichte van 2013. De arboregeling spreekt van een ‘beroepsziekte’
als een blessure of ziekte het gevolg is van ‘een belasting die in hoofdzaak het gevolg is van
het werk of de werkomstandigheden’. De meeste meldingen hebben te maken met
overspannenheid/burn-out. De problemen met de werkinhoud, werkhoeveelheid en problemen
tussen mensen zijn vaak de oorzaak. Ook de meldingen van een posttraumatische
stressstoornis nemen toe: het afgelopen jaar betrof dit 10.7 % van de meldingen. Zie bijlage 1,
cijfers beroepsziekten.
Tot 2018 besteedt minister Asscher extra aandacht aan het aanpakken van psychosociale
arbeidsbelasting. In de aanpak komen oorzaken van PSA aan de orde, zoals werkstress,
agressie en geweld, bedrijfscultuur enzovoort. De aanpak is er op gericht werkdruk en andere
stressfactoren bespreekbaar te maken tussen werkgevers en werknemers. Daarnaast zal de
Inspectie SZW vaker op dit onderwerp controleren en is het de bedoeling dat afspraken over
werkdruk in verschillende cao’s komen.
2.2.3. PSA bij woningcorporaties
In 2008 voerde de Arbeidsinspectie inspecties uit bij een groot aantal woningcorporaties. De
inspecties waren erop gericht om de risico’s van agressie en geweld en werkdruk in beeld te
brengen en aan te laten pakken. De inspecties zijn bij 221 van de ongeveer 470
woningcorporaties uitgevoerd. Nagegaan is of er bij deze corporaties beleid wordt gevoerd
om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen of te beperken. Ook is gekeken of
medewerkers voldoende voorlichting en instructie kregen over de risico’s van agressie en
geweld en de genomen maatregelen.
Bij veel woningcorporaties bleken extra maatregelen nodig om de risico’s aan te pakken.
Corporaties zijn zich niet altijd bewust van de grote impact die agressie-incidenten op hun
medewerkers kunnen hebben. Schelden en beledigen werden niet altijd als een uiting van
agressie gezien.
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Inspecties in 2013 en 2014 bij woningcorporaties en andere onderdelen van de publieke sector
(gemeentes, politie, belastingdienst en gerechtsdeurwaarders) laten opnieuw een slechte
naleving zien van de arbobepalingen rond agressie en geweld. De Inspectie SZW heeft 110
woningcorporaties bezocht en bij 75 van hen zijn overtredingen geconstateerd. 29 Locaties
waren al eerder geïnspecteerd, waarbij de Inspectie moest constateren dat er bij 15 van hen
opnieuw overtredingen waren. Zo is er te weinig aandacht om goede maatregelen te nemen
voor het voorkomen van agressie. Werknemers krijgen geen trainingen in hoe zij om moeten
gaan met agressie. Ook constateerde de Inspectie dat alleen ernstige incidenten worden
gemeld. Zonder goede melding kan er geen analyse worden gemaakt en kunnen ook geen
verbetermaatregelen worden genomen. Een onderliggend probleem is dat instellingen en
bedrijven plannen en protocollen opstellen om PSA te beteugelen, maar dat deze onvoldoende
werking op de werkvloer krijgen.
Volgens FLOW (Fonds Leren en Ontwikkelen Woningcorporaties) worden 45% van de
werknemers van woningcorporaties regelmatig geconfronteerd met agressie of geweld.
De Inspectie SZW heeft een lijst met 11 aandachtsgebieden inzake agressie en geweld
opgesteld die onderdeel moeten uitmaken van een agressiebeleid. Op basis daarvan is door
FLOW de Checklist Agressie ontwikkeld. Deze checklist helpt corporaties bij het opzetten
van een agressiebeleid. De aanpak van agressie volgens de FLOW Arbo Portal is
goedgekeurd door de Inspectie SZW.
De checklist bestaat uit 11 vragen die overeenkomen met de 11 aandachtsgebieden van SZW.
Per vraag wordt informatie gegeven en verwezen naar voorbeelddocumenten.
1. Is het risico agressie en geweld op een deugdelijke wijze opgenomen in een actuele
RI&E?
2. Is er een procedure voor het melden, registreren en analyseren van agressie- en
geweldsincidenten?
3. Krijgen de betreffende medewerkers voldoende voorlichting, instructies en training
m.b.t. agressie en geweld?
4. Is er een protocol vastgesteld met gedragsregels en instructies voor de medewerkers
m.b.t. het voorkomen, beheersen en afhandelen van agressie- en geweldsincidenten?
5. Zijn er huisregels vastgesteld en bekend gemaakt, waaraan derden zoals cliënten of
bezoekers zich dienen te houden?
6. Zijn er afdoende preventieve organisatorische en personele maatregelen getroffen,
gericht op risicovolle taken, locaties, werktijden, cliënten of bezoekers?
7. Zijn de benodigde technische en bouwkundige voorzieningen getroffen om agressie en
geweld te voorkomen dan wel te beperken?
8. Is er een goed werkend alarmsysteem of communicatiemiddel met daaraan gekoppeld
een adequate alarmprocedure?
9. Is de opvang, ondersteuning en eventuele nazorg voor slachtoffers van een agressie- of
geweldsincident goed geregeld?
10. Is de aanpak van daders van agressie- en geweldsincidenten goed geregeld?
11. Wordt de aanpak van agressie en geweld met het bijbehorende pakket van
beheersmaatregelen regelmatig geëvalueerd?
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Daarnaast heeft FLOW heeft een stappenplan ontwikkelt voor het opzetten van een
agressiebeleid;
 Stap 1 - de noodzaak aanpak agressie bepalen m.b.v. de checklist agressie
 Stap 2 - sponsorschap voor aanpak zoeken bij management
 Stap 3 - projectgroep starten met afvaardiging uit management, P&O, OR
 Stap 4 - projectplan formuleren (doelstelling, termijnen, stappen, deelnemers en
rolverdeling, opdrachtgever, randvoorwaarden)
 Stap 5 - projectplan accorderen door opdrachtgever
 Stap 6 - medewerkers informeren over de inhoud van het projectplan
 Stap 7 - knelpunten vaststellen m.b.v. checklist agressie
 Stap 8 - verbeterpunten kiezen (maximaal 3 per jaar)
 Stap 9 - mogelijke maatregelen inventariseren en kiezen (hulpmiddel: Lijst van
agressie hulpmiddelen)
 Stap 10 - plan van aanpak maken
 Stap 11 - implementatie en voortgangsbewaking
 Stap 12 - medewerkers informeren
 Stap 13 - effect vaststellen m.b.v. de checklist agressie
 Stap 14 - medewerkers informeren en successen vieren
Ook individuele medewerkers van de corporatiesector kunnen bij FLOW terecht. Op de
digitale portal vinden zij informatie over de aanpak van agressie op individueel niveau. Hoe
reageer je op agressie en wat doe je na een agressie-incident? Ook wordt individuele coaching
aanbevolen als een mogelijkheid om iets te doen aan lichamelijke of psychische klachten als
gevolg van agressie.
FLOW schenkt ook aandacht aan werkdruk. Ook hiervoor hebben zij een checklist en een
stappenplan ontwikkeld. Daarnaast heeft FLOW heeft zes Arbo-werkboeken uitgegeven. De
werkboeken bevatten hulpmiddelen waarmee corporaties hun verplichtingen als werkgever,
opdrachtgever en eigenaar op het gebied van de arbeidsomstandigheden op een goede wijze
kunnen nakomen. Voorbeelden van hulpmiddelen zijn: vragenlijsten, procedures, V&Gplannen, contractstukken, checklists en informatie over programma’s van eisen.
De eerste vier boeken zijn bedoeld voor de technische afdelingen van een corporatie en
bevatten maatregelen die de werkplek veilig en gezond houden. Het vijfde boek gaat over de
arbeidsrisico’s in de kantooromgeving. Het laatste boek behandeld het onderwerp
psychosociale arbeidsbelasting met als centrale aandachtsterreinen de onderwerpen werkdruk
en agressie en geweld in relatie tot klanten. Dit handboek geeft tips en adviezen voor het
aanpakken van agressie en geweld op organisatieniveau, teamniveau en individueel niveau.
Zij komen met een pakket van maatregelen:
 Maatregel 1: Invoeren van registratiesystematiek
 Maatregel 2: Zorgen voor goede werkprocessen en heldere dienstverlening
 Maatregel 3: Opstellen van huisregels / gedragsprotocol
 Maatregel 4: Aanpakken van risicogroepen, -situaties en -locaties
 Maatregel 5: Maken van in- en externe assistentieafspraken
 Maatregel 6: Maken van communicatieafspraken
 Maatregel 7: Afschermen van privégegevens
 Maatregel 8: Oefenen in uitvoeren van het beleid
 Maatregel 9: Zorgen voor heldere operationele leiding
 Maatregel 10: Doen van aangifte, nemen van sancties, verhalen van schade
 Maatregel 11: Zorgen voor een veilig gebouw
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Maatregel 12: Technische en elektronische maatregelen
Maatregel 13: Bewustwording
Maatregel 14: Trainen en opleiden van het personeel
Maatregel 15: Bespreken (bijna-)incidenten om van te leren
Maatregel 16: Opvang en nazorg
Maatregel 17: Monitoren van het klachtenverloop bij betrokkenen
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3. Onderzoek PSA bij Woonstede
3.1. Documentenanalyse
Het ziekteverzuim lag bij Woonstede de eerste vijf maanden van 2015 op 2.69%.
Ziekteverzuim door PSA wordt niet apart geregistreerd, maar er zijn het afgelopen jaar
volgens de afdeling P&O geen ziekmeldingen geweest die uitsluitend te maken hebben gehad
met PSA (werkdruk, agressie, pesten etc).
Woonstede heeft de nodige maatregelen ter voorkoming van PSA getroffen. Het merendeel
van de elf aandachtsgebieden van SZW vinden we hierbij terug.
RI&E
Op dit moment wordt hard gewerkt aan het opstellen van een nieuwe RI&E. In deze RI&E zal
de nodige aandacht worden geschonken aan PSA. De vorige RI&E is opgesteld in 2010. Er
was destijds aandacht voor SIAOO, seksuele intimidatie en andere ongewenste
omgangsvormen. Ook sociale veiligheid wordt genoemd. De termen werkdruk, stress en PSA
komen in de oude RI&E niet voor. Een overzicht van de relevante onderdelen uit de RI&E
van 2010 is opgenomen in bijlage 2.
Agressie draaiboek
Woonstede werkt met een agressie draaiboek. Hierin is omschreven hoe medewerkers van
Woonstede moeten handelen wanneer agressie optreedt. Er wordt uitgelegd wat agressie is,
hoe het ontstaat en hoe de verschillende soorten van agressie herkend kunnen worden. Verder
is het sanctiebeleid terug te vinden en zijn het registratieformulier en voorbeeldbrieven naar
huurders opgenomen.
Voorlichting en instructie
De afgelopen jaren hebben de opzichters en vaklieden voorlichting gehad over omgaan met
agressie. Ook is er aandacht geweest voor het herkennen en omgaan met mensen met diverse
psychische stoornissen.
VGM instructies
De dienst Vastgoed, waar de opzichters en vaklieden onder vallen, is VCA gecertificeerd. De
dienst werkt met VGM-instructies. In deze instructies wordt, naast een groot aantal
veiligheidsaspecten, ook aandacht besteed aan agressie, ongewenste omgangsvormen, het
opvangteam, alleen werken en het melden van incidenten. De instructies zijn digitaal op te
vragen, maar alle vaklieden en opzichters hebben ook een klapper met de instructies
ontvangen. Nieuwe medewerkers krijgen één van de eerste werkdagen voorlichting, waarbij
de VGM-instructies worden doorgenomen. Daarnaast vinden er voor de vaklieden
maandelijks toolboxmeetingen plaats.
Opvangteam
Het opvangteam verzorgt de eerste opvang van medewerkers die een schokkende ervaring
hebben meegemaakt. Bij werk gerelateerde zaken komt de actie vanuit het opvangteam zelf.
Bij niet-werk gerelateerde zaken kan het ook voorkomen dat een collega met iemand van het
opvangteam wil praten. In dit geval komt de actie van de medewerker. De diensten van het
opvangteam zijn vrijblijvend. Het is niet verplicht na een gebeurtenis met iemand van het
team te praten.
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D.O.e.N. (Directe Opvang en Nazorg)
Als een gebeurtenis te schokkend is geweest of als het slachtoffer kenmerken van P.T.S.S.
vertoont kan het opvangteam in overleg met de leidinggevende besluiten D.O.e.N in te
schakelen. D.O.e.N. is een organisatie voor slachtofferhulp. Zij werken met gespecialiseerde
hulpverleners die 7 dagen per week en 24 uur per dag klaar staan om slachtoffers van
geweldsmisdrijven, overlijden en andere schokkende gebeurtenissen te begeleiden. Daarnaast
beschikken zij over psychologen die de behandeling voor posttraumatische stressklachten
(EMDR therapie) beheersen.
Bijstandsteam
Bij onaanvaardbaar gedrag van een klant op kantoor, kunnen de leden van het bijstandsteam
worden opgeroepen. De leden ondersteunen medewerkers en voorkomen dat er schade toe
wordt gebracht aan andere klanten en aan eigendommen van Woonstede. Indien nodig
schakelen ze de politie in om de klant het pand uit te zetten.
Vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen
Werknemers die op het werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag,
zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie kunnen terecht bij de
vertrouwenspersoon. Het moet hierbij gaan om ongewenste omgangsvormen tussen collega’s
en niet tussen medewerker en klant. Er zijn twee interne en één externe vertrouwenspersonen.
Huisregels
Op advies van de inspectie SZW heeft Woonstede huisregels opgesteld. De huisregels hangen
in de publieke ruimtes van het kantoorpand, de huismeesterposten en woonwinkel. Hierop
staat aangegeven welk gedrag door Woonstede niet getolereerd wordt. De huisregels zijn
opgenomen in bijlage 3.
Bereikbaarheid
Alle vaklieden en opzichters zijn in het bezit van een mobiele telefoon, waarmee ze, indien
nodig, hulp in kunnen roepen. De auto’s en busjes zijn voorzien van een track-en-trace
systeem, waardoor het altijd bekend is waar ze zich bevinden. Daarnaast is in de agenda’s of
het planningsprogramma te zien welke afspraken de medewerkers hebben.
Registratie
Er vinden drie soorten registraties plaats;
 Ziekteverzuim
 Agressie
 Ongevallen en bijna ongevallen
De eerste twee registraties zijn Woonstede-breed. De derde geldt alleen voor de afdeling
Vastgoed. Conform de VCA-norm worden hierbij de meldingen ook geëvalueerd.
Overig
Er vindt in principe maandelijks overleg plaats. Arbo is een vast agendapunt van dit
afdelingsoverleg. Daarnaast heeft iedere medewerker een plannings-, voorgangs- en
beoordelingsgesprek met zijn leidinggevende. Hierin kan PSA besproken worden. In het
maandelijkse KAM-overleg worden de gemelde incidenten besproken en bekeken of er
aanvullende maatregelen nodig zijn.
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3.2. Enquête en interviews
Om een kwantitatief beeld te krijgen van het voorkomen van PSA bij de opzichters en
vaklieden is een enquête verspreid en zijn een aantal collega’s geïnterviewd.
Het bleek lastig om een geschikte vragenlijst voor de enquête te vinden; de meeste
vragenlijsten richten zich op PSA bij de werkgever en minder op PSA bij de klant. De vragen
van deze lijsten zijn meer stress gerelateerd en bevatten vragen over de omgangsvormen
tussen medewerkers onderling. Slechts enkele vragen hebben betrekking op klantgedrag.
Bij de zoektocht op internet kwamen we bij de Belgische organisatie Icoba. Icoba staat voor
Iedereen COmpetent in het Beheersen van Agressie en werd in 2004 door de sociale partners
van het Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen opgericht.
Vanaf 2010 werken zij ook voor het Sociaal Fonds van de Vlaamse welzijns- en
gezondheidssector. De vragenlijst die Icoba heeft ontwikkelt voor hulpverleners die bij de
cliënten thuis komen, bleek grotendeels toepasbaar voor de vaklieden en opzichters die bij de
huurders thuis komen.
De vragenlijst van Icoba is iets aangepast zodat de termen overeenkomen met de binnen
Woonstede gebruikte terminologie. Daarnaast zijn een paar vragen verwijderd en anderen
toegevoegd. De lijst is door drie medewerkers gecontroleerd en hun op- en aanmerkingen zijn
verwerkt. De vragenlijst is opgenomen in bijlage 4.
De lijst is zowel digitaal, via de mail, als op papier naar de opzichters en vaklieden
verzonden. De betrokken leidinggevenden hebben bij de medewerkers het belang van de
vragenlijst benadrukt. Medewerkers kregen de mogelijkheid de lijst anoniem in te vullen, met
als doel de drempel tot het invullen te verlagen en “gewenste” antwoorden te voorkomen. Een
nadeel van deze werkwijze is dat er bij een lage respons niet aangedrongen kan worden op het
invullen van de enquête.
3.2.1. Resultaten enquête
De enquête is uitgezet onder de 22 vaklieden en 12 opzichters. Dertien vaklieden en twaalf
opzichters hebben gereageerd. Dit komt overeen met respectievelijk 59 en 100% (gemiddeld
74%). De volledige resultaten van de enquête zijn opgenomen in bijlage 4. Hieronder volgt
een samenvatting van belangrijke en opvallende punten:
Soorten incidenten
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Alhoewel de vaklieden minder vaak aan verbale agressie bloot staan dan de opzichters,
hebben zij hier meer last van. Het is opvallend dat een aantal opzichters ook regelmatig te
maken heeft met paaien, slijmen en op het gemoed werken. Alhoewel dit niet snel wordt
geassocieerd met agressie en geweld, levert het toch stress op.

Fysieke agressie komt niet of nauwelijks voor, maar levert in verhouding wel veel vaker
stress op. Seksuele intimidatie komt ook nauwelijks voor; een enkeling ziet wel eens een te
bloot geklede bewoner of krijgt een opmerking naar zijn hoofd. In beide gevallen levert dit bij
de opzichters geen stress op, maar bij enkele vaklieden wel.

De aanwezigheid van vlooien, kakkerlakken of honden levert bij maar een paar personen
stress op. Ernstige vervuiling van de woning levert meer problemen op. De mutatieopzichters
en vaklieden hebben hier wel duidelijk vaker mee te maken dan de opzichters bij nieuwbouw
en grootonderhoud.
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De meeste medewerkers hebben regelmatig contact met mensen die de Nederlandse taal niet
machtig zijn en in mindere mate met mensen met psychische problemen, dementeren en
drank- en drugsgebruikers. Dit levert over het algemeen weinig stress op. Ook verwaarlozing
komt voor. In verhouding levert dit nog het vaakst stress op.
Een enkeling heeft last van werkdruk dat wordt veroorzaakt door de huurder.
Gevolgen incidenten
Ongeveer een kwart van de medewerkers geeft aan dat ze door de incidenten het plezier in het
werk hebben verloren. Een derde was afgelopen jaar dikwijls op zijn hoede voor incidenten,
lastig gedrag of agressie. Een paar mensen hebben op dit moment nog klachten; zij mijden
bepaalde dingen, hebben last van schrikreacties of hebben de indruk dat alles wat ze doen
meer inspanning vraagt dan voorheen.
De opzichters hebben geen elementen in hun omgeving die maken ze zich bedreigt voelen. Ze
voelen zich veilig. De vaklieden voelen zich iets minder veilig. Dit heeft bijvoorbeeld te
maken met de wachtdienst, drankgebruik, drugsgebruik en bepaalde etnische
bevolkingsgroepen. Maar ook het gebrek aan afspraken maakt dat zij zich minder veilig
voelen.
Betrokkenheid leidinggevenden
De opzichters geven aan dat de leidinggevenden erkennen dat zij tijdens het werk risico lopen
op agressie of andere ongewenste omgangsvormen. Het is opvallend dat vier medewerkers de
betrokkenheid van hun leidinggevende na een incident niet groot vindt.
Meer dan de helft van de vaklieden geeft aan dat de leidinggevenden erkennen dat zij tijdens
het werk risico lopen op agressie of andere ongewenste omgangsvormen. Toch hebben ook
vijf medewerkers deze vraag beantwoord met opmerkingen als “mag ik hopen van wel”,
“gedeeltelijk”, “niet altijd”, “geen idee” en zelfs “nee”.
Melden van incidenten
Twintig procent van de medewerkers meldt alle incidenten en nog eens twintig procent meldt
alleen incidenten die hun geraakt hebben (stress opleveren). Veertig procent meldt alleen
ernstige incidenten. De overige twintig meldt niets, of heeft nog geen incidenten meegemaakt.
Opvang en nazorg
Het is opvallend dat de medewerkers denken te weten bij wie ze terecht kunnen als zich een
incident heeft voorgedaan, maar dat ze hierbij ook teams of personen aangeven die niet voor
deze opvang bedoelt zijn. Het team dat speciaal voor de opvang in het leven is geroepen, het
opvangteam, wordt maar door één persoon genoemd. Tien personen noemen de
vertrouwenspersoon, terwijl deze alleen bedoelt is voor ongewenste omgangsvormen tussen
collega’s. Ruim het merendeel is van mening dat er voldoende opvang is. De vaklieden zijn
hier iets negatiever over dan de opzichters.
Aanpak daders
De meningen lopen nog al uit een over de vraag of er voldoende actie ondernomen wordt
richter de daders. Een aantal mensen vindt van wel, maar ook een aantal mensen vindt dat dit
niet het geval is. Dezelfde onduidelijkheid bestaat bij de vraag of er voldoende aandacht
wordt geschonken aan minder ernstige incidenten. De opzichters zijn wel iets positiever dan
de vaklieden.
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Oorzaken agressie
De opzichters en vaklieden denken ook verschillend over de oorzaken van agressie. Bij de
vaklieden staat met stip bovenaan de “slechte communicatie door Woonstede (opzichter,
uitvoerder, vakman). Bij de opzichters wordt als belangrijkste oorzaak genoemd “niet eens
zijn met het beleid van Woonstede”. Bij beide groepen scoort het niet tegemoetkomen aan de
wensen van de klant hoog, evenals dat het te lang duurt voordat Woonstede het probleem
oplost. Bij de opzichters scoort taalproblemen hoog, terwijl de vaklieden dit nauwelijks als
een oorzaak zien.
Voorkomen
Bijna alle opzichters vinden de communicatieve vaardigheden belangrijk om ongewenste
omgangsvormen professioneel te benaderen. Daarna komt pas ondersteuning van
leidinggevenden, technische kennis en nazorg. Het is opvallend dat de vaklieden vooral de
ondersteuning van de leidinggevende belangrijk vinden om ongewenste omgangsvormen
professioneel te benaderen. Dit wordt op de voet gevolgd door de technische kennis en
vaardigheden van de medewerker en de nazorg.
Volgens de helft van de medewerkers leeft het idee dat (een bepaalde mate van) agressie bij
het werk hoort.
Beleid
De medewerkers zijn slecht op de hoogte van de maatregelen die Woonstede getroffen heeft
om PSA te voorkomen. Bij deze vragen wordt opvallend vaak een vraagteken ingevuld, of
werd er gekozen voor “geen mening” of “neutraal”. Vaklieden zijn slechter op de hoogte van
de maatregelen dan de opzichters. Over het algemeen staat iedereen wel positief (of neutraal)
tegen de maatregelen en zien ze het nut er wel van in.
Opmerkingen
De opzichters en vaklieden hebben verder onderstaande opmerkingen gemaakt:
 Ik denk dat het belangrijk is dat de medewerker ten alle tijden rustig en beleeft blijft tegen
een bewoner die agressie uit! Alleen dan is het mogelijk om in gesprek te blijven met een
huurder!
 Als hier resultaten uitkomen die een bovengemiddeld stressniveau aangeven voor
medewerkers van Woonstede, dat er dan door het MT enz. aandacht aan gegeven wordt en
er voor zover mogelijk oplossingen komen.
 Aangekruist “stressfactoren” zijn situaties die ik op dat moment niet prettig vindt. Dit ben
ik ook weer “kwijt” zodra ik de woning verlaat. Zou misschien handig zijn geweest als ze
er ook bij hadden gezet wat stress is (definitie van).
 Heb bepaalde vragen niet beantwoord omdat ik het nog nooit meegemaakt heb.
 Als een huurder “nee” te horen krijgt, wordt er niet één lijn getrokken dat het ook “nee”
blijft! En niet via een andere weg of dreigen toch zijn zin krijgt. Dit werkt demotiverend
om een standpunt in te nemen en wekt agressief gedrag op bij klant omdat hem dat helpt.
 Men moet zich wel realiseren dat er in de toekomst waarschijnlijk meer problemen
komen. Huurders worden mondiger en Woonstede gaat steeds minder uitvoeren.
 De mate van de stress is een combinatie van alle genoemde factoren waardoor de functie
een bovengemiddeld stressfactor heeft. Onduidelijkheid in beleid bij medewerkers en/of
huurders versterken dit. Het blijft in de functie altijd een “spel” tussen beleid en de
huurder. Afwijken van het beleid geeft medewerker stress en de huurder meer ruimte /
macht, want opzichter “strijdt” voor het beleid en de huurder krijgt soms gelijk.
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Al kan je vaak nog zo je best doen naar een bewoner, soms lijkt goed niet goed genoeg en
komt een klacht via KWH of klachtenmanagement. Gelukkig staat onze leidinggevende in
de meeste gevallen achter ons.
3.2.2. Resultaten interviews opzichters en vaklieden

Voor dit onderzoek zijn vier vaklieden en twee opzichters geïnterviewd. De resultaten van de
enquête zijn ook terug te vinden in de interviews. Hieronder volgen aanvullingen en
afwijkingen.
Incidenten
Tijdens de interviews is gebleken dat de medewerkers verschillend reageren op incidenten;
terwijl de een zijn schouders ophaalt, ligt de ander van een vergelijkbaar incident wakker. De
meeste medewerkers kunnen collega’s aanwijzen die hier gevoeliger voor zijn. Ze erkennen
dat er ook collega’s zijn die sneller agressie oproepen bij een klant. Dit wordt volgens hen
veroorzaakt door slechte communicatieve eigenschappen: de medewerkers is bijvoorbeeld te
direct, heeft “een bord voor z’n kop” of denkt te “zwart-wit”.
Vooral in de gesprekken met de vaklieden komen veel situaties naar voren die de vakman
weliswaar op dat moment vervelend vindt, maar waarvan hij later geen stress ervaart. Ze
weten meestal niet wat ze met de situatie aan moeten en stellen de retorische vraag “en wat
doe je in zo’n geval?”. Zoals ook al uit de enquête blijkt, hebben ze behoefte aan regels. Ga je
werken in een slaapkamer waar iemand slaapt? We werken niet in woningen waar alleen
kinderen thuis zijn. Maar wat doe je als de moeder halverwege de klus boodschappen moet
doen? Ga je bij een bejaarde naar binnen die duidelijk de kluts kwijt is? Ervaren vaklieden
hebben vaak voor zichzelf een oplossing gevonden, maar twijfelen of Woonstede dit juist
vindt.
Bij de vaklieden leeft ook de angst om door huurders beticht te worden van seksuele
intimidatie. Het gevoel leeft, dat je als man altijd de klos bent als een vrouw zegt dat je iets
gedaan hebt. Zij zijn bang dat de directie in zo’n geval niet achter de medewerker staat, maar
maatregelen tegen hen neemt.
Zowel de opzichters als de vaklieden hebben last van bewoners die een beroep doen op hun
gevoel. Zij voelen zich hierdoor onder druk gezet. Het gaat hierbij om opmerkingen als “je
kunt een oude vrouw toch niet….”, of “dit zou u thuis toch ook niet willen?”. Sommige
medewerkers willen hierdoor weleens wat extra’s doen, maar komen met hun geweten in
conflict omdat ze ook de belangen van Woonstede willen behartigen. Verwaarlozing en
vervuiling kan de medewerkers ook erg raken. Vooral als er kinderen bij betrokken zijn of
alleenstaande bejaarden. Medewerkers hebben hierbij een gevoel van onmacht.
Een aantal medewerkers vind het een uitdaging om te communiceren met boze of ontevreden
huurders. Het geeft hen voldoening als het lukt om het gesprek positief te beëindigen. Ze
vinden dat dit bij het werk hoort. Wel geven ze aan, dat dit erg veel energie kost. Er moeten
dus niet teveel boze of ontevreden klanten per dag zijn.
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Opvang en nazorg
Doordat de vaklieden tegenwoordig vanuit huis werken, is er minder contact met collega’s en
leidinggevenden. De drempel om een lastige situatie te bespreken is daardoor hoger. Grote
incidenten waarbij de huurder duidelijk te ver gaat worden nog wel gemeld, maar kleine
incidenten waarbij de vakman zich alleen ongemakkelijk voelt niet. De meeste opvang
gebeurt dan ook thuis, door de partners.
Over het algemeen denken de medewerkers dat er voldoende opvang en nazorg is bij grote of
zware incidenten. Het probleem zit volgens hen in de kleine dingen waar ze tegenaan lopen.
De drempel om iets kleins te melden is groot en als het wel gemeld wordt, wordt er meestal
niet of laconiek op gereageerd. Het idee leeft dat je niet moet zeuren over ontevreden of boze
huurders. Pas als een huurder echt te ver gaat (bedreiging, schelden, lichamelijk), staat de
leidinggevende voor je klaar.
Voorkomen
De opzichters hebben behoefte aan een duidelijk onderhoudsbeleid. Hun arbeidsbelasting
wordt verhoogd doordat ze het gevoel hebben dat de directie niet achter hen staat en klagende
huurders teveel hun zin krijgen. Klagen wordt in hun opinie beloont, wat klagen en agressie in
de hand werkt.
In het verleden is er binnen de oude dienst Vastgoedservice regelmatig aandacht voor
communicatie- en agressietrainingen geweest. Uit de interviews is gebleken dat de opzichters
van de oude dienst Vastgoed hierin minder getraind zijn.
3.2.3. Resultaten interviews leidinggevenden
Voor dit onderzoek is met twee leidinggevenden gesproken. Hieronder worden de opvallende
zaken aangegeven.
Niet alle leidinggevenden zijn op de hoogte van het agressiedraaiboek. Zwaardere incidenten
worden wel geregistreerd in Tobias, maar niet op een centraal punt conform het draaiboek.
Daarnaast zijn niet alle leidinggevenden op de hoogte van het bestaan van het opvang- en
bijstandsteam.
Niet in alle teamoverleggen is de bespreking van incidenten een vast agendapunt. Arbo wordt
wel besproken in het afdelingsoverleg, maar waarschijnlijk is hierbij de drempel te hoog om
(kleine) incidenten te melden. Als incidenten gemeld worden, is er wel voldoende opvang.
De leidinggevenden zijn wel betrokken. Zij maken zich zorgen over het toenemend aantal
incidenten. Zij nemen ook maatregelen om incidenten tegen te gaan. Zo zijn er afspraken met
de dienst Wonen gemaakt over de aanpak van mensen met psychische problemen door
wijkteams. Daarnaast wordt voor de juridische afhandeling de afdeling Bestuurszaken
ingeschakeld. Er is een lijst met “probleem” huurders opgesteld. Bij bezoeken van
medewerkers aan deze huurders worden aanvullende afspraken gemaakt.
Volgens een leidinggevende ontstaan 70% van de incidenten door slechte communicatie, 10%
door misverstanden en 20% doordat de huurder niet wil.
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3.2.4. Resultaten interviews bijstand- & opvangteam
Voor dit onderzoek is gesproken met een lid van het bijstandteam, opvangteam en een
vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen.
Bijstandsteam
Het bijstandsteam wordt alleen ingezet bij incidenten in het kantoorpand. Er is nog nooit een
beroep op het team gedaan voor incidenten bij huurders thuis. Hiervoor is het team ook niet
opgeleid.
Opvangteam
Het opvangteam is bedoeld voor opvang van medewerkers die een schokkende ervaring
hebben meegemaakt. Dit kan zowel in het kantoorpand als in woningen zijn. Maar het is ook
mogelijk om bij dit team aan te kloppen voor andere schokkende ervaringen, zoals ernstige
verkeersongelukken. De opvang wordt niet geregistreerd. Er wordt door medewerkers zelden
een beroep op het team gedaan. Wel wordt het team af en toe ingeschakeld door de
leidinggevenden , maar over het algemeen moet er dan iets heel heftigs gebeurt zijn. Het team
wordt voor zover bekend, niet of nauwelijks ingeschakeld bij verbale agressie.
In het verleden was het voor de opzichters en vaklieden makkelijk om tijdens de lunch een
vervelende ervaring met een lid van het opvangteam te delen. Door de verhuizing naar
Diomede en doordat er op de klus gegeten wordt, is dit nauwelijks meer mogelijk. De
drempel om met name kleine incidenten te bespreken hierdoor hoog.
Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen
De vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen is in het leven geroepen voor
ongewenste omgangsvormen tussen medewerkers onderling. Zij zijn niet voor de opvang van
medewerkers die ongewenste omgangsvormen ervaren van huurders. In het verleden werd er
voor allerlei zaken een beroep gedaan op de vertrouwenspersoon; van problemen in de privé
situatie tot werkdruk. De laatste jaren is dit veel minder.
Er is ongeveer een jaar geleden een melding bij de vertrouwenspersoon binnengekomen over
PSA door het werken in bewoonde huurwoningen. Deze medewerker is doorverwezen.
3.3. Onderzoek huidige beheersmaatregelen
Zoals eerder aangegeven heeft de Inspectie SZW een lijst met 11 aandachtsgebieden
opgesteld die onderdeel moeten uitmaken van een agressiebeleid. Woonstede heeft al het
nodige opgepakt, maar voldoet niet aan alle aandachtsgebieden. Daarnaast is uit de enquête en
de interviews gebleken dat de genomen maatregelen onvoldoende bekend zijn bij de
medewerkers of niet (volledig) worden uitgevoerd.
In onderstaand overzicht zijn de eisen vergeleken met de huidige situatie bij Woonstede.
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Nr
1

2

Aandachtsgebied Inspectie SZW
Is het risico agressie en geweld op een
deugdelijke wijze opgenomen in een actuele
RI&E?
Is er een procedure voor het melden,
registreren en analyseren van agressie- en
geweldsincidenten?

Situatie Woonstede
Agressie en geweld wordt opgenomen in de
nieuwe RI&E (2015).

3

Krijgen de betreffende medewerkers
voldoende voorlichting, instructies en training
m.b.t. agressie en geweld?

4

Is er een protocol vastgesteld met
gedragsregels en instructies voor de
medewerkers m.b.t. het voorkomen, beheersen
en afhandelen van agressie- en
geweldsincidenten?
Zijn er huisregels vastgesteld en bekend
gemaakt, waaraan derden zoals cliënten of
bezoekers zich dienen te houden?

5

6

Zijn er afdoende preventieve organisatorische
en personele maatregelen getroffen, gericht op
risicovolle taken, locaties, werktijden, cliënten
of bezoekers?

7

Zijn de benodigde technische en bouwkundige
voorzieningen getroffen om agressie en
geweld te voorkomen dan wel te beperken?

8

Is er een goed werkend alarmsysteem of
communicatiemiddel met daaraan gekoppeld
een adequate alarmprocedure?

9

Is de opvang, ondersteuning en eventuele
nazorg voor slachtoffers van een agressie- of
geweldsincident goed geregeld?

10

Is de aanpak van daders van agressie- en
geweldsincidenten goed geregeld?
Wordt de aanpak van agressie en geweld met
het bijbehorende pakket van
beheersmaatregelen regelmatig geëvalueerd?

11

Er is een procedure (agressiedraaiboek) voor het
melden en registeren. Het is medewerkers niet
duidelijk wat ze wel/niet moeten melden; over het
algemeen worden alleen zware incidenten
gemeld. Er vindt geen gestructureerde analyse
plaats. Er vindt geen terugkoppeling naar de
melder plaats. Incidenten worden niet of
nauwelijks besproken in het werkoverleg.
Medewerkers van het oude VGS hebben
agressietrainingen gevolgd, medewerkers van het
oude VG niet of nauwelijks. Medewerkers weten
niet waar ze terecht kunnen voor nazorg.
Er is een agressiedraaiboek. Medewerkers kennen
dit draaiboek niet of onvoldoende.

Er zijn huisregels waar bezoekers zich aan
moeten houden. De huisregels hangen in de
ontvangstruimtes. De huisregels hebben
betrekking op het kantoorbezoek.
Voor Diomede zijn voldoende preventieve
organisatorische maatregelen getroffen. Er zijn
voor de opzichters en vaklieden wellicht
onvoldoende maatregelen getroffen (alleen
werken, geen bijstand, geen informatie over
“lastige” klanten).
Voor kantoorbezoek (Diomede) zijn technische
en bouwkundige voorzieningen getroffen (balie
hoogte en diepte, geen losse voorwerpen,
alarmering, cameratoezicht, afgesloten
kantoorgedeelte).
Op Diomede is een alarmsysteem met een
alarmprocedure.
Opzichters en vaklieden zijn uitgerust met
telefoons. Er is geen alarmprocedure.
Er is een opvangteam voor opvang,
ondersteuning en nazorg. De vaklieden en
opzichters zijn hiervan onvoldoende op de
hoogte.
In het agressiedraaiboek staan sancties. De
sancties worden niet consequent nageleefd.
Er vindt geen regelmatige evaluatie plaats.

Een intern auditrapport agressie en geweld is opgenomen in bijlage 5.
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4. Risicobeoordeling
Het is lastig om de risico’s van PSA te beoordelen. Uit het onderzoek blijkt dat het van veel
verschillende factoren afhangt of een medewerker stress ervaart. Het gedrag van de klant is
hierbij een belangrijk aspect, maar ook bijvoorbeeld de mate waarin een medewerker is
opgeleid en zich gesteund voelt door beleid en regels. Daarnaast kan de hoeveelheid druk die
een persoon aan kan op verschillende momenten ook anders zijn. Een medewerker die slecht
in zijn vel zit, of privé problemen heeft, zal eerder stress ervaren.
Uit bovenstaande blijkt dat het risico op PSA subjectief is en van veel factoren afhankelijk is.
Hierdoor is een objectieve en kwantitatieve beoordeling van risico’s nauwelijks mogelijk. Er
gaan ook steeds meer stemmen op dat de bekendste risicobeoordelingsmethode, Fine &
Kinney, voor PSA niet bruikbaar is.
Om toch de risico’s te kunnen beoordelen, wordt in de praktijk gebruik gemaakt van enquêtes
en interviews. Hierdoor wordt een subjectieve bepaling verkregen. Een nadeel is, dat hierbij
de risico’s gewogen worden met factoren die op dat moment gelden. Verandert er een factor
(privé of zakelijk) dan kan dit gevolgen hebben voor de risicobeoordeling.
Bij de gehouden enquête is geprobeerd om de risico’s en de zakelijke factoren die invloed
hebben op de stress beleving in kaart te brengen. Ofschoon deze risico’s niet kwantificeerbaar
zijn, is in onderstaande tabel toch geprobeerd een rangschikking aan te brengen. Dit geeft
echter geen goed beeld van de werkelijkheid: waar de ene medewerker wekelijks tegenaan
loopt, heeft de andere medewerker nooit mee te maken. Bovendien is niet iedereen even
gevoelig voor de verschillende situaties. Het is heel goed mogelijk dat een medewerker die
dagelijks te maken heeft met een bepaalde situatie er geen stress (meer) van krijgt: hij heeft er
mee leren omgaan of is er ongevoelig voor geworden. Er zijn bij deze tabel dus grote
kanttekening te zetten!
Situatie
Verbaal; boos / stemverheffing
Verbaal: uitschelden, dreigen
Verbaal: denigrerende opmerkingen
Verbaal: paaien, slijmen
Fysiek: dreigende houding
Fysiek: met vinger prikken, duw krijgen
Fysiek: vastgrijpen, slaan, gooien
Seksueel: te bloot geklede bewoner
Seksueel: opmerkingen
Seksueel: aanrakingen
Woning: aanwezigheid vlooien, kakkerlakken
Woning: aanwezigheid honden
Woning: ernstige vervuiling
Bewoners: taalproblemen
Bewoners: psychische problemen
Bewoners: dementie
Bewoners: drank / drugsgebruik
Bewoners: verwaarlozing
Overig: werkdruk veroorzaakt door huurder

Kans
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++
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Stress
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Ongeveer de helft van de medewerkers voelt zich veilig en bij hen is het risico op PSA laag.
Een kwart heeft af en toe last van kortdurige stress; ze voelen zich bij bepaalde situaties
ongemakkelijk, maar hebben daar later geen last meer van. En er zijn een aantal medewerkers
die zich niet veilig voelen op het werk. Zij ervaren over het algemeen sneller stress en hebben
hier langer last van. Voor deze groep is het noodzakelijk om direct actie te ondernemen.
Leidinggevenden zullen altijd alert moeten zijn op verandering van factoren rondom de
medewerker, zowel zakelijk als privé. Als een factor verslechterd kan hierdoor de kans op
PSA toenemen. Dit is het geval bij zakelijke factoren als reorganisatie en stijging van de
werkdruk, maar geldt ook voor privé factoren. Hierbij kunnen we denken aan echtscheidingen
en het overlijden van naasten, maar ook aan ziekte van de medewerker zelf.
Grote incidenten en/of incidenten waarbij geweld gebruikt wordt komen bij Woonstede niet
of nauwelijks voor. Toch kunnen we het risico van deze incidenten niet uitsluiten.
We verwachten door wijzigingen in de samenstelling van huurders een toename van het aantal
incidenten. Het is te verwachten dat een aantal medewerkers die nu geen stress ervaren, bij
een toename van “moeilijke” huurders wel met stress te maken krijgt.
De arbowet spreekt alleen van PSA veroorzaakt door direct of indirect onderscheid met
inbegrip van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk. Uit het onderzoekt
blijkt dat er binnen Woonstede ook andere bronnen van PSA zijn. Hierbij valt onder andere te
denken aan paaien en slijmen, verwaarlozing en ongedierte.
We kunnen uit bovenstaande concluderen dat het risico van het werken in bewoonde
woningen voor een aantal medewerkers groot is. Het is noodzakelijk om actie te ondernemen
en beheersmaatregelen uit te voeren voor:
 de medewerkers die momenteel (af en toe) stress ervaren;
 de medewerkers die in de toekomst (tijdelijk) minder weerbaar zijn door verandering
van zakelijke of privé factoren;
 de medewerkers die in de toekomst geconfronteerd worden met agressie of geweld;
 de medewerkers die bij een toename van “lastige” huurders stress gaan ervaren.
Daarnaast voldoet Woonstede niet aan de eisen die de Arbowetgeving stelt aan een
agressiebeleid.
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5. Arbeidshygiënische strategie / beheersmaatregelen
Werkgevers moeten volgens een arbeidshygiënische strategie de veiligheid en gezondheid van
werknemers beschermen. Volgens deze strategie wordt allereerst naar de bron van het
probleem gekeken en vervolgens naar collectieve en individuele maatregelen en als laatste
naar PBM’s. De maatregelen op de verschillende niveaus hebben nadrukkelijk een
hiërarchische volgorde. De werkgever moet dus eerst de mogelijkheden op hoger niveau
onderzoeken voordat besloten wordt tot maatregelen uit een lager niveau. Het is alleen
toegestaan een niveau te verlagen als daar goede redenen voor zijn (technische, uitvoerende
en economische redenen). Dit is het redelijkerwijs-principe. De afweging geldt voor elk
niveau opnieuw.
Het is opvallend dat in de 11 aandachtsgebieden van SZW de arbeidshygiënische strategie
niet terug te vinden is. We zien dat slechts een kleine helft van de aandachtsgebieden gericht
zijn op het voorkomen van agressie en geweld, zoals agressietrainingen, huisregels,
preventieve organisatorische / personele maatregelen en technische/bouwkundige
voorzieningen. De overige maatregelen worden uitgevoerd nadat er incidenten hebben
plaatsgevonden, zoals melding/registratie, opvang slachtoffers en aanpak van de daders.
Door een kleine verandering in definities is het mogelijk om de maatregelen tegen PSA onder
te verdelen in bronmaatregelen, collectieve - & individuele maatregelen en PBM’s. Wel is het
daarbij handig om een extra niveau toe te voegen voor nazorg en opvang. Maar ook al lukt het
om op deze wijze de maatregelen in te delen, er is geen sprake van hiërarchie en de
maatregelen uit een hoger niveau zijn niet beter dan de maatregelen op een lager niveau. Door
het subjectieve karakter van de risico’s, is het van belang dat er maatregelen op alle niveaus
uitgevoerd worden!

Niveaus
Bronmaatregelen
Collectieve maatregelen
Individuele maatregelen
Persoonlijke beschermingsmiddelen
--

Definitiewijziging
Klantmaatregelen
Woonstede-brede maatregelen
Persoonsgerichte maatregelen
Technische middelen
Nazorg en opvang

Bron of klantmaatregelen
Een werkgever moet eerst de oorzaak van het probleem wegnemen. De bron bij het risico van
het werken in een huurwoning is de klant. Wil je bronmaatregelen treffen dan zal je iets met
die klant of huurder moeten doen. Dit beperkt het aantal mogelijkheden. Toch is er op dit vlak
nog het één en ander te verbeteren. Zo kunnen huurders beter op de hoogte worden gebracht
van de gedragsregels en de sancties die Woonstede onderneemt als zij zich hier niet aan
houden. Ook het informeren van de huurder over onderhoudsbeleid van de woning kan veel
problemen voorkomen. Daarnaast kan Woonstede de maatschappelijke discussie aangaan of
ze wel iedereen kunnen huisvesten. Moeten zij ook huurders accepteren die een gevaar
vormen voor de medewerkers en/of hun omgeving?
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Collectieve of Woonstede-brede maatregelen
Als collectieve maatregelen kunnen we Woonstede-brede maatregelen zien. Deze maatregelen
ondersteunen alle medewerkers bij het uitvoeren van hun werkzaamheden en kunnen hierdoor
zorgen voor een verbetering van de belastbaarheid. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan een
helder onderhoudsbeleid, een agressieprotocol, consequent uitvoeren van een sanctiebeleid en
het opstellen van regels.
In een aantal gevallen is het Woonstede te verwijten dat een huurder boos wordt.
Bijvoorbeeld als een reparatie niet in één keer goed uitgevoerd wordt, er geen (of verkeerde)
materialen zijn besteld of als afspraken niet nagekomen worden. Maatregelen die hiervoor
genomen kunnen worden, hebben betrekking op het verbeteren van de bestaande processen en
het voorkomen van fouten. Ook een goede interne communicatie is hierbij van belang.
Individuele of persoonsgerichte maatregelen
Individuele maatregelen zijn persoonsgerichte maatregelen. Deze kunnen per medewerker
verschillen. Bijvoorbeeld communicatietrainingen of assertiviteitstrainingen, bespreking van
PSA tijdens functioneringsgesprekken, aanpassingen in de werkzaamheden (in leegstaande
woningen of bewoonde woningen) en duo-vorming.
Persoonlijke beschermingsmiddelen of technische middelen
Technische middelen zijn middelen die de medewerker ondersteunen als het dreigt mis te
gaan. Zoals een mobiele telefoon, track en trace, cameratoezicht en dergelijke.
Nazorg en opvang
Aan de bekende onderdelen van de strategie wordt nazorg en opvang toegevoegd. Incidenten
moeten worden gemeld, er moet actie tegen de dader worden genomen en het slachtoffer moet
worden opgevangen. Deze maatregelen hebben als doel beperking van de schade (uitval en
PTSS voorkomen) en voorkomen dat de situatie zich herhaald bij dezelfde of andere
medewerkers.
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6. Conclusies
Middels literatuuronderzoek en het voeren van gesprekken met betrokkenen is onderzoek
gedaan naar de volgende probleemstelling:
Aan welke risico’s op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting worden opzichters en
vaklieden van woningcorporatie Woonstede blootgesteld tijdens hun werkzaamheden en
welke maatregelen kan Woonstede nemen om deze risico’s tot een minimum te beperken?
Risico’s
Uit het onderzoek is gebleken dat de opzichters en vaklieden van woningcorporatie
Woonstede tijdens hun werkzaamheden worden blootgesteld aan factoren die stress te weeg
brengen (PSA).
Ongeveer de helft van de medewerkers voelt zich veilig en bij hen is het risico op PSA laag.
Een kwart heeft af en toe last van kortdurige stress; ze voelen zich bij bepaalde situaties
ongemakkelijk, maar hebben daar later geen last meer van. En er zijn een aantal medewerkers
die zich niet veilig voelen op het werk. Zij ervaren over het algemeen sneller stress en hebben
hier langer last van.
De grootste risico’s voor PSA liggen bij de ongewenste omgangsvormen door de huurder;
verbaal geweld, fysiek geweld en in mindere mate seksuele intimidatie. Maar ook het zien van
ernstige vervuiling, verwaarlozing, vlooien/kakkerlakken vormt een risico. Het risico van
PSA door werkdruk, veroorzaakt door de huurder, is klein.
Over het algemeen worden de opzichters meer geconfronteerd met incidenten dan de
vaklieden, maar ervaren zij hier minder stress van.
Alhoewel PSA primair wordt veroorzaakt door het gedrag van huurders, verergert het doordat
de medewerkers zich onvoldoende gesteund voelen door beleid, regels en leidinggevenden.
Het risico van werken in bewoonde woningen is voor een aantal medewerkers groot. Het is
noodzakelijk om actie te ondernemen en beheersmaatregelen uit te voeren voor:
 de medewerkers die momenteel (af en toe) stress ervaren
 de medewerkers die in de toekomst (tijdelijk) minder weerbaar zijn door verandering
van zakelijke of privé factoren
 de medewerkers die in de toekomst geconfronteerd worden met agressie of geweld
 de medewerkers die bij een toename van “lastige” huurders stress gaan ervaren
Maatregelen
Woonstede is wettelijk verplicht psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van haar medewerkers
te voorkomen of, als dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken. Woonstede voldoet
onvoldoende aan deze wettelijke eisen.
De Inspectie SZW heeft een lijst met 11 aandachtsgebieden met betrekking tot agressie en
geweld opgesteld die onderdeel moeten uitmaken van een agressiebeleid. Woonstede heeft
maatregelen getroffen om PSA te voorkomen. Denk aan een opvangteam, bijstandsteam,
huisregels, registratie en een agressieprotocol. De meeste aandachtgebieden van SZW zijn
hierbij terug te vinden. Uit enquêtes en interviews blijkt echter dat de opzichters, vaklieden en
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leidinggevenden onvoldoende op de hoogte zijn van deze maatregelen. Er wordt onvoldoende
instructie en voorlichting gegeven, agressie en geweldsincidenten worden niet geanalyseerd,
er vindt geen terugkoppeling naar de melder van een incident plaats, incidenten worden niet
of nauwelijks besproken in het werkoverleg, sancties worden niet consequent nageleefd en
vind geen regelmatige evaluatie van de beheersmaatregelen plaats.
Woonstede kan de risico’s voor de medewerkers van Woonstede Vastgoed bij het werken in
bewoonde woningen zoveel mogelijk beperken door het uitvoeren van een pakket van
maatregelen. Dit pakket bestaat uit:
 Klantmaatregelen
 Collectieve of Woonstede-brede maatregelen
 Individuele of persoonsgerichte maatregelen
 Persoonlijke beschermingsmiddelen of technische middelen
 Nazorg en opvang
De maatregelen zijn opgenomen bij de aanbevelingen.
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7. Aanbevelingen
Het onderzoek naar de risico’s van het werken in bewoonde woningen leidt tot een aantal
concrete aanbevelingen aan de directie van Woonstede, die psychosociale arbeidsbelasting
kunnen voorkomen dan wel beperken. Hierbij heeft een goede uitwerking van de elf
aandachtsgebieden van de Inspectie SZW de hoogste prioriteit. Met name het melden en
analyseren van alle incidenten, geven van voorlichting en instructie, naleven sanctiebeleid en
evalueren van de beheersmaatregelen. Deze maatregelen zijn uitgewerkt in onderstaand
implementatieplan.
Implementatieplan
Maatregel

Omschrijving

Uitvoerder

Gereed

RI&E

Neem agressie en geweld op in de nieuwe RI&E (2015). Leg maatregelen en
evaluatiemomenten vast.
Stel een agressiebeleid op. Gebruik hiervoor de informatie van FLOW. Leg
vast wat wordt verstaan onder agressie, de visie, taken en
verantwoordelijkheden en de sancties. Leg de grenzen van Woonstede vast.
Zorg voor duidelijk sancties of maatregelen als grenzen overschreden worden.
Geef aan welke incidenten wel/niet gemeld moeten worden.
Goedkeuring door directie en OR.
Update het huidige agressieprotocol. Controleer of het huidige protocol voldoet
aan het nieuwe beleid en pas hem indien nodig aan. Voeg een alarmprocedure
voor de vaklieden en opzichters toe. Leg vast hoe alarm kan worden geslagen,
wie gebeld wordt en wie assistentie verleend. Zorg voor een eenvoudige en
laagdrempelige manier van het melden van incidenten. Neem preventieve
organisatorische en personele maatregelen op.
Geef instructie en voorlichting over het agressiebeleid, -protocol en nazorg aan
frontoffice en buitendienstmedewerkers. Geef duidelijk aan wat er van de
medewerkers verwacht wordt en bij wie ze terecht kunnen. Zet een bericht met
informatie op intranet. Herhaal de voorlichting en instructie jaarlijks. Neem dit
punt op in de RI&E.
Geef jaarlijks trainingen in het omgaan met agressie / bepaalde doelgroepen /
communicatie. Kies elk jaar een andere invalshoek. Neem hierbij ook het
omgaan met het paaien/slijmen en op het gemoed werken door de klant mee.
Inventariseer daarnaast wie extra communicatie of weerbaarheidstrainingen
nodig heeft.
Bespreek PSA in de STOER-gesprekken. Laat de medewerker vooraf een
vragenlijst invullen en bespreek punten hieruit in het functioneringsgesprek.
Neem, indien nodig, actie.
Communiceer met de huurder de gedragsregels en eventuele sancties. Gebruik
hiervoor internet en nieuwsbrieven.
Evalueer de aanpak van agressie en geweld met het bijbehorende pakket van
beheersmaatregelen twee keer per jaar. Neem dit op in de RI&E.
Houd jaarlijks een interne audits mbt agressie en geweld. Neem de evaluatie op
in de jaarlijkse directiebeoordeling
Bespreek incidenten in het werkoverleg en stel regels vast. Zorg ervoor dat de
drempel om incidenten te melden laag is. Lukt dit niet, wijs dan voor elke
vergadering iemand aan die een probleemsituatie ter discussie stelt.
Bijvoorbeeld; gaan we naar binnen bij een zwaar demente bejaarde, ga je
werken in een woning met kakkerlakken? Kom gezamenlijk tot een antwoord
en stel dit vast als “regel”. Bepaal ook of er wel of niet afgeweken mag worden
van die regel.
Onderzoek de mogelijkheden van persoonlijke alarmering.

Preventie
medewerkers
Preventie
medewerkers

11-2015

Agressiebeleid

Agressie
protocol

Voorlichting
medewerker

Training
medewerker

STOERgesprekken
Voorlichting
huurders
Evaluatie
maatregelen

Werkoverleg

Persoonlijke
alarmering
Meldpunt

Protocol
seksuele
intimidatie

Zorg voor een meldpunt voor verwaarlozing en misbruik. Onderzoek of de
dienst Wonen deze meldingen op kan pakken. Spreek ook af dat zij
terugkoppelen aan de melder wat er met de melding gedaan is.
Stel een protocol seksuele intimidatie op. Leg vast hoe Woonstede handelt als
er een klacht over seksuele intimidatie door een medewerker binnenkomt en
wat de eventuele gevolgen kunnen zijn. Combineer dit eventueel met klachten
over diefstal, vernielingen en onheuse bejegening van de klant door
medewerkers van Woonstede.
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11-2015

12-2015
Directie / OR
Preventie
medewerkers

12-2015

Preventie
medewerkers

01-2016

Afdelingshoofden

jaarlijks

Afdelingshoofden

jaarlijks

Afd.
communicatie
Arbo-comm.
Prev. medew.
KAMcoördinator
Afdelingshoofden

03-2016

Afd.
accommodatie
KAMcoördinator

03-2016

Preventie
medewerkers

03-2016

2x per jaar
jaarlijks
Elke
maand

11-2015

Afspraken
derden
Onderhoudsbeleid

Maak afspraken met gemeentes, GGZ, zorginstellingen, politie, etc. Leg ieders
rol en verantwoordelijkheden bij het huisvesten van psychiatrische patiënten en
verslaafden vast.
Communiceer het onderhoudsbeleid met de huurder. Voorkom dat de opzichter
de brenger van deze (slechte) boodschap wordt.

Afd. Wonen

03-2016

Afd.
communicatie

03-2016

Tevens wordt geadviseerd onderstaande maatregelen uit te voeren:
Bron of klantmaatregelen
 Bepaal wie je wel en niet kunt huisvesten. Neem hierbij de risico’s voor de medewerkers
en de omgeving mee. Ga, indien nodig, de maatschappelijke discussie aan.
Collectieve of Woonstede-brede maatregelen
 Bepaal niet alleen de grenzen van woonstede bij agressie, maar ook voor dementerenden,
psychiatrische patiënten en dergelijke. Zorg ook hier voor duidelijk sancties of
maatregelen als grenzen overschreden worden.
 Zorg voor een duidelijk onderhoudsbeleid. Blijf dit beleid ook bij problemen met huurders
volgen. Wijk bij incidenten alleen van dit beleid af na overleg met de medewerker.
 Schenk bij werving en selectie aandacht aan de weerbaarheid en communicatieve
vaardigheden van de nieuwe medewerker. Zoek medewerkers die het een uitdaging
vinden om een lastig gesprek om te buigen tot iets positiefs.
Individuele of persoonsgerichte maatregelen
 Ga met twee man naar “lastige” klanten.
 Maak gebruik van “maatjes”.
o Koppel een onervaren medewerk aan een ervaren kracht, zodat hij tips en adviezen
kan krijgen over het handelen in moeilijke situaties.
o Koppel medewerkers aan elkaar zodat ze elkaar op kunnen vangen.
 Pas de werkzaamheden aan. Zorg dat de medewerkers die gevoeliger zijn voor PSA
zoveel mogelijk in lege woningen werken (mutaties) of met z’n tweeën op pad gaan.
Nazorg en opvang
 Vang slachtoffers op. De leidinggevende kan het slachtoffer zelf opvangen of hiervoor het
opvangteam inschakelen.
 Leg meldingen (en genomen acties) vast in Tobias AX.
 Voer consequent sancties of maatregelen conform het beleid uit. Koppel genomen acties
altijd terug naar de melder van het incident.
 Wees als leidinggevende laagdrempelig en betrokken.
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Bijlagen
Bijlage 1: Cijfers beroepsziekten
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Bijlage 2: RI&E 2010
1.

Beleid seksuele intimidatie
en andere ongewenste
omgangsvormen (SIAOO)
De werkgever is sinds 1994
verplicht, volgens art. 4 van de
Arbowet, een beleid te voeren
ter voorkoming van seksuele
intimidatie en agressie en
geweld en indien zich dit
onverhoopt heeft voorgedaan
om de gevolgen zo beperkt
mogelijk te houden.

Bevindingen
Er wordt veel aandacht geschonken
aan SIAOO met klanten van
Woonstede. Er zijn voorzieningen
getroffen.
Er zijn functies te onderkennen
waarbij vrouwen met bewoners de
klachten opnemen (belteams).
Aangegeven is dat er dan sprake kan
zijn van agressie en geweld.
Medewerkers krijgen scholing m.b.t.
omgaan met agressie.
Daarnaast is er een bijstandsteam en
een opvangteam.
Er is aandacht voor SIAOO binnen de
organisatie. Er is een
vertrouwenspersoon bij Arbo Unie.
Via intranet kunnen medewerkers
vinden wie dit is en hoe deze te
bereiken is.
Woonstede heeft sinds 2007 twee
interne vertrouwenspersonen.
Huismeesters geven aan niet
voldoende op te hoogte te zijn welke
bewoners zich agressief hebben
gedragen (vooral wanneer het
incident zich op Diomede heeft
voorgedaan).
Advies
Afspraken omtrent inzet werknemers
bij risicovolle gesprekken dienen
helder te worden opgesteld en te
worden gecommuniceerd. Besteed
aandacht aan de communicatie met
de huismeesters over welke
bewoners zich agressief hebben
gedragen.

2.

Melding en registratie van
ongevallen

Bevinding
Er is een schriftelijke procedure

2 Aanpassen agressie protocol

Opstellen afspraken en communiceren
inzet medewerkers bij risicovolle
gesprekken.

Besteed aandacht aan communicatie met
huismeesters over agressieve bewoners

2 Opzetten meldingsregistratie voor
Diomede en overige locaties.
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Hoofd
Accommoda
tie
(Veiligheidsc
oördinator)

01/06/2010

Hoofd
Accomm.
(Veiligheidsc
oördinator)
Hoofd
Accomm.
(Veiligheidsc
oördinator)
en Hfd.
Soc.Beheer
Preventie
Medew.

Ja

01/09/2010

31/12/2010

3.

Het registreren en
onderzoeken van
bedrijfsongevallen en melding
van onveilige situaties is een
hulpmiddel bij het voeren van
een goed arbobeleid.
Maatregelen kunnen sneller
worden genomen en juridische
consequenties kunnen
voorkomen worden indien
blijkt dat er serieus mee
omgegaan wordt. De
voorkomende situaties kunnen
besproken worden tijdens een
werk
overleg. Gezamenlijk kan naar
oplossingen worden gezocht;
dit vormt tevens een
bewustmakingsproces
betreffende dit onderwerp.

aanwezig. Daarnaast is een
ongevallenregister, een
agressieprotocol en een protocol
stroomuitval aanwezig.
Gevaarlijke situaties en bijnaongevallen worden nauwelijks
gemeld.

Welzijn

Bevindingen
In 2008 is een Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd.
Naar aanleiding van de uitkomst is
een plan van aanpak opgesteld.

Advies
Besteed aandacht aan het melden
van incidenten en gevaarlijke
situaties.

Evalueer de testen stel vast om te
continueren of niet met de GSM.

Evalueer de test met PDA / GSM met
alarmknop voor huismeesters en
opzichters (en mogelijk ook anderen).

Advies
Evalueer de stand van zaken m.b.t.
realisering van de gepresenteerde
adviezen.
1.

Toelichting: VGS heeft wel een
ongevallenregistratie.

Bevinding
Alleen werken komt veel voor. Sociale
veiligheid wordt als knelpunt ervaren.
Medewerkers hebben een
communicatietraining gericht op
omgaan met agressie gevolgd.
Er bestaat een behoefte aan training
”omgaan met agressie” voor nieuwe
medewerkers.

Hfd.
Accommoda
tie

01/07/2010

Hoofd P&O

N.v.t.

Hoofden
VGS,
Wonen

31/12/2010

Toelichting:
Er is een test geweest en deze wordt
geëvalueerd om te bepalen of we wel of
niet doorgaan met de GSM-alarmknop

2

De actie is al gereed.

2 Organiseer een Training “omgaan met
agressie” voor nieuwe medewerkers.
Onderzoek of dit gezamenlijk met Wonen
kan.

31/10/2010
Neem trainingen “omgaan met agressie”
op het opleidingsplan (zie beleid).

Advies
Organiseer een training ”omgaan met
agressie” voor nieuwe medewerkers.
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Hoofden

X

1.

Veiligheidsrisico’s

Bevindingen

Sociale veiligheid wordt als probleem
ervaren.
Huismeesters hebben heel regelmatig
te maken met verbaal geweld. Ze zijn
allemaal getraind in het omgaan met
verbaal geweld

1

Alleen in Scherpenzeel is voorzien in
alarmknoppen met doormelding naar
een alarmcentrale.
De samenwerking met de wijkagent
werkt naar beide partijen zeer prettig.
Wanneer de wijkpolitie zou stoppen
levert dit een groter veiligheids- en
gezondheidsrisico op voor de
huismeesters.
Locatie Veldhuizen: er is geen
vluchtweg indien cliënten agressief
worden.
Advies
Inventariseer de invloed van het
vertrek van de wijkagent op de
arbeidsomstandigheden van de
huismeesters en de mogelijke
(politieke) maatregelen.
Zorg voor een mobiele alarmering
(PDA of GSM).

Inventariseer de Invloed van het vertrek
van de wijkagent op de
arbeidsomstandigheden van de
huismeesters..

Hoofd SB

31/05/2010

Onderzoek (politieke) maatregelen om
het vertrek van de wijkagent te
voorkomen

Directie /
hoofd SB

30/06/2010

Voor mobiele alarmering: zie beleid.
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Bijlage 3: Huisregels
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Bijlage 4: Resultaten enquête

4
3
2
2
2
2
3
3
4

Seksueel

Te bloot geklede bewoner
Seksueel getinte opmerkingen
Aanrakingen
Naar de billen of het kruis grijpen
Diensten vragen of aanbieden
Andere:

2
2
1
1
1

Woning

Aanwezigheid vlooien
Aanwezigheid kakkerlakken
Aanwezigheid honden
Ernstige vervuiling
Andere: roken in huis tijdens lunch
Asbest
Taalproblemen
Psychische problemen
Hoge leeftijd, dementie

3
3
3
5

Bewoners

2
2
1
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6
5
1
1

2
1
7

4

3
6
8
5
3
3
1

maandelijks
6

1
1

2

1

2

1
1

2
1

4
1
1

1
1

4
1
1

2

3

1

1

1
4
7
1
1
6
3
1

1x per half jaar

1
1

1x per kwartaal

maandelijks

1
1

wekelijks

Levert stress
op

Soorten
stress
factoren

1
1

1x per half jaar

Dreigende houding, opgeheven vinger / vuist
Met vinger prikken op borst of buik
Een duw krijgen
Vastgrijpen
Krabben
Slaan
Gooien met een voorwerp
Spugen
Fysiek verhinderen om je werk uit te voeren
Andere

Fysiek

1
1

1x per kwartaal

6
5
4
3
2
6
1
4

wekelijks

Boos zijn / met stemverheffing praten
Vloeken / gebruik van scheldwoorden
Uitschelden
Dreigen met geweld richting Woonstede
Dreigen met geweld richting jou, je familie
Denigrerende opmerkingen maken
Pesten
Paaien, slijmen, op het gemoed werken
Andere: zeuren over Woonstede

dagelijks

Verbaal

Levert stress
op

Soorten
stress
factoren

dagelijks

1. Stressfactoren

2

1
4
1

2

7
5

1
6

2

3
4
2

1
4
6

Overig

Drank gebruik
Drugs gebruik
Verwaarlozing
Verwaarlozing, misbruik van kinderen
Verwaarlozing, misbruik van huisgenoten
Andere; die zich met jouw werk bemoeien

2
2
4
4
2
1

Werkdruk (veroorzaakt door huurder)
Aanwezigheid lijk / lijkkist
Andere: wachtdienst, als het erg druk is

2
1
1

1
1
1

1
1
3
1

5
2
3

4
5
3
1

1

2
1

1
1

1
1

2. Heb je de afgelopen 12 maanden door bovenstaande factoren tijdens het werk:
0
Licht letsel opgelopen (schaafwonden, blauwe plekken, bloedneus, blauw oog…)
0
Ernstig letsel opgelopen (steekwonden, botbreuk, bewusteloosheid, kneuzingen…)
1
Psychisch letsel opgelopen (slecht slapen, angstig, piekeren…)
22
Neen

3. Ben je de afgelopen 12 maanden door bovenstaande factoren tijdens het werk:
0
Wel eens thuisgebleven van het werk
0
Langer dan 4 weken thuisgebleven van het werk
2
Wel eens minder goed gefunctioneerd op het werk
0
Langer dan 4 weken minder goed gefunctioneerd op het werk
6
Je plezier in het werk verloren
1
Ernstig overwogen om van job te veranderen.
0
Anders
17
Neen

4. Ben je de afgelopen 12 maanden dikwijls op je hoede voor incidenten, lastig gedrag of
agressie in je werk?
8
Ja
13
Neen
3
Anders;
 Zelden.
 Ben altijd op mijn hoede, maar er mij nog niks overkomen.
 Af en toe.

5. Heb je door incidenten die je afgelopen 12 maanden meemaakte, op dit moment nog één
van de volgende klachten?
0
Last van beelden en herinneringen die je niet van je af kan zetten
1
Bepaalde plaatsen, taken of personen moet je vermijden omdat je er angstig van wordt
0
Er niet aan willen denken en/of er niet over willen praten
1
Schrikreacties bij gebeurtenissen, die lijken op het lastige gedrag of de agressie dat je
meemaakte.
0
Neerslachtigheid als je eraan denkt of eraan herinnerd wordt
2
De indruk dat alles wat je doet meer inspanning vraagt dan voordien.
1
Anders: Ben meer op mijn hoede.
18
Geen

6. Zijn er elementen in de omgeving die maken dat je je bedreigd voelt?
0
Alleen werken
1
Wachtdienst
3
Etnische afkomst huurder (bv zigeuners)
2
Drankgebruik
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2
1
0
0
3
0
0
16

Drugsgebruik
Psychische problemen
Gebrek aan middelen om hulp in te roepen
Gebrek aan collegiale steun
Gebrek aan afspraken (zou soms beter kunnen!)
Gebrek aan voorlichting, scholing of training
Anders
Geen

7. Hoe is het met jouw veiligheidsgevoel?
onveilig
1
2
3
1

4
4

veilig
5
20

8. Hoe is het met jouw veiligheidsgevoel buiten kantoortijd, tijdens wachtdiensten?
onveilig
veilig
1
2
3
4
5
1
1
13
7 nvt, geen wachtdienst

9. Erkennen je leidinggevenden dat je tijdens je werk risico loopt op agressie of andere
ongewenste omgangsvormen?
17
Ja
1
Nee
7
Anders;
 Gedeeltelijk.
 Geen idee (2x).
 Mag ik hopen van wel.
 Niet altijd.
 Asbest?
 Wordt niet vaak over gesproken.

10. Weet je wat je moet doen als je geconfronteerd bent met agressie of andere ongewenste
omgangsvormen door de huurder?
3
Nee
23
Ja, namelijk
 melden bij leidinggevende en Nancy
 werkgever inlichten
 je leidinggevende inschakelen
 de huurder proberen “rustig” te krijgen
 melden bij leidinggevende (4x)
 gelijk geven en daarna melden
 melden bij teamleider cq Nancy
 rustig blijven
 naar een leidinggevende gaan
 negeren
 zorgen voor eigen veiligheid door vluchtweg te houden en proberen gedrag om te buiten
naar normaal communiceren
 contactpersoon Woonstede inschakelen
 rustig en kalm reageren
 melden bij leidinggevende, rustig blijven
 rustig blijven en eventueel weggaan
 alle gevallen melden aan leidinggevende of vertrouwenspersoon
 Rustig blijven, afstand nemen, weggaan, melden
 Dit melden
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Leidinggevende of andere collega aanspreken
Melding maken, eventueel aangifte doen

11. Meldt je alle incidenten?
5
Ik meld alle incidenten
5
Ik meld alleen incidenten die mij geraakt hebben (stress opleveren)
10
Ik meld alleen ernstige incidenten
1
Ik meld geen incidenten
4
Anders;
 nog niet nodig gehad, nog niets meegemaakt, moet nog blijken (4x)
 wordt wel over gepraat – niet gemeld
12. Bij wie kan je terecht als er zich een incident heeft voorgedaan?
10
Collega eigen team/afdeling
4
Collega ander team/afdeling
1
Opvangteam
3
Bijstandsteam
10
Vertrouwenspersoon
21
Leidinggevenden
1
Niemand
1
?

13. Is er volgens jou voldoende opvang na een incident voor de medewerker van Woonstede?
17
Ja (voor mij wel)
2
Nee
6
Anders,
 denk het wel
 De laatste 6 jaar niet met de opvang in contact geweest, was daarvoor matig tot slecht
 ?
 Wordt aangehoord
 Weet ik niet
 Geen idee, denk het wel
 Ja en nee

14. Hoe reageert jouw team op een incident:
1
Onverschillig
2
Probeert de getroffen collega op te vangen
12
Stelt het incident ter bespreking
8
Probeert herhaling te voorkomen
10
Anders,
 niet bekend, ?, nog niet meegemaakt, moet nog blijken (6x)
 weinig feedback / terugkoppeling
 ik heb het er niet over
 verschilt wie je treft van je team
 gaan er toch makkelijk mee om, praten is vaak afdoende

15. De betrokkenheid van de leidinggevende na een incidenten is groot
2
Helemaal oneens
5
Oneens
13
Eens (Denk ik, niet echt ervaring mee)
2
Helemaal eens
4
?, geen ervaring mee

16. De leidinggevende staat open om, indien nodig, het beleid bij te sturen
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1
2
17
0
3

Helemaal oneens
Oneens
Eens
Helemaal eens
?, mogelijk

17. Er wordt voldoende actie ondernomen richting de dader
2
Helemaal oneens
6
Oneens
9
Eens
1
Helemaal eens
5
Weet niet, ?, geen ervaring mee

18. Er wordt voldoende aandacht geschonken aan minder ernstige incidenten
1
Helemaal oneens
7
Oneens
8
Eens
1
Helemaal eens
4
Weet niet, ?

Niet eens zijn met het beleid van Woonstede
Woonstede komt afspraken niet na
Het duurt te lang voordat Woonstede het probleem oplost
Woonstede behandeld niet iedere huurder hetzelfde
Woonstede discrimineert
Slechte communicatie door Woonstede, opzichter, uitvoerder, vakman
Niet tegemoetkomen aan wensen / eisen klant (“Nee” zeggen)
Frustratie door financiële problemen
Invloed van medicatie / drank / drugs
Taalproblemen, zich niet goed kunnen uiten
Aandacht vragen
Andere: is vaak niet bedoeld op de persoon
….

2
10
17
2
4
4
4
4

14
14
17
8
4
11
13
11
14
10
14

veel

niet

Factoren/Frequentie

soms

19. Welke factoren zijn volgens jou de oorzaken van agressie en andere incidenten?

9
6
6
4
1
12
9
5
2
9

20. Welke factoren zijn volgens jou belangrijk om ongewenste omgangsvormen professioneel
te benaderen?
1: niet belangrijk
2: zelden belangrijk
3: soms belangrijk
4: belangrijk
5: heel belangrijk
Factoren
1
2
3
4
5
Scholing medewerkers
8
12
4
Communicatieve vaardigheden medewerker
1
1
14
9
Technische kennis en vaardigheden medewerker
4
13
7
Beleidsmatige kennis medewerker
12
10
3
Herkenning en ondersteuning door leidinggevenden
1
5
7
12
Procedures
1
4
5
10
3
Nazorg
1
1
5
6
12
Andere iedereen hetzelfde zeggen; één beleid
1
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Goed, duidelijk en helder beleid voeren!
Eenduidigheid en communicatie naar huurders over
beleid(sverandering)

1
1

Moet elke medewerker worden geschoold in het omgaan met ongewenste omgangsvormen?
8
Iedereen moet éénmalig opgeleid worden
3
Ieder jaar moet er aan scholing gedaan worden
15
Indien nodig moet een medewerker scholing krijgen
2
Er hoeft niets aan scholing gedaan te worden

21. Zou jij op dit gebied scholing willen volgen?
7
Ja
10
Nee
6
Anders, soms is een huurder terecht boos, al meerdere keren gehad (4x)
Zo ja, wat zou je willen leren?
 1x per jaar als afdeling collectief
 Reageren op vragen van huurders op een goede en duidelijke manier. PS wij hebben hier al eens
een cursus voor gehad +/- 4 jaar terug.
 Hebben enkele jaren geleden een agressiecursus gehad. Zou denk ik niet verkeerd zijn om om de
4 á 5 jaar een soort opfriscursus te doen.
 Leren omgaan met “nee” zeggen en assertief zijn.
 Herkennen van de problemen voordat het uit de hand loopt.
 Beter inschatten van situatie. Gesprekstechnieken.
 Omgaan met agressie, verbaal geweld.

22. Geef per maatregel aan in hoeverre deze op jouw afdeling genomen wordt. Geef vervolgens
per maatregel aan hoe zinvol je deze maatregel vindt als hij goed wordt uitgevoerd: 1 staat
voor ‘helemaal niet zinvol’, 3 staat voor ‘neutraal/geen mening’ 5 voor ‘zeer zinvol’.
Maatregel

Wordt de maatregel
uitgevoerd?

Hoe zinvol vind
je de maatregel?

Incidenten worden gemeld en geregistreerd

1 nooit
11 soms
9 altijd
2?
3 nooit
11 soms
8 altijd
2?
8 nooit
9 soms
2 altijd
1 nvt
3?
4 nooit
6 soms
3 altijd
8?
6 nee
5 beperkt
11 ja
2?

1 niet zinvol
5 neutraal
18 zeer zinvol

Agressie en andere incidenten worden besproken in het
werkoverleg

Agressie en andere incidenten worden besproken in
functioneringsgesprekken

Agressie en andere incidenten worden opgenomen in het
klantinformatiesysteem in Tobias

Op de afdeling zijn afspraken gemaakt over
normen/gedragsregels met betrekking tot agressie, geweld en
andere ongewenste omgangsvormen.
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0 niet zinvol
8 neutraal
14 zeer zinvol
2 niet zinvol
12 neutraal
5 zeer zinvol

0 niet zinvol
2 neutraal
13 zeer zinvol
1?
0 niet zinvol
6 neutraal
14 zeer zinvol

Binnen Woonstede zijn afspraken gemaakt over procedures die
gevolgd moeten worden tijdens een agressie-incident
(agressieprotocol)

4 nee
4 beperkt
14 ja
3?

1 niet zinvol
9 neutraal
12 zeer zinvol

De medewerkers van mijn afdeling zijn getraind in het omgaan
met agressie en geweld en andere ongewenste
omgangsvormen.

4 onvoldoende
17 voldoende
2 geen mening
2?
16 voldoende
3 onvoldoende
6 geen mening
7 nee
6 beperkt
9 Ja
1?
Wordt de maatregel
uitgevoerd?
5 nee
3 beperkt
8 ja
8?
3 nee
3 beperkt
12 ja
5?

0 niet zinvol
10 neutraal
11 zeer zinvol

Ik wordt voldoende ondersteund door technische voorzieningen
(telefoon, alarm, camera’s)
Er zijn duidelijke afspraken over opvang na een incident
(opvang)

Maatregel
Medewerkers kunnen na incidenten een beroep doen op
externe hulp

Woonstede helpt, of doet zelf aangifte bij de politie

0 niet zinvol
12 neutraal
8 zeer zinvol
0 niet zinvol
8 neutraal
12 zeer zinvol
Hoe zinvol vind
je de maatregel?
0 niet zinvol
8 neutraal
9 zeer zinvol
0 niet zinvol
7 neutraal
10 zeer zinvol

23. Welke aspecten dienen volgens jou zeker in een procedure rond ongewenste
omgangsvormen en agressie opgenomen te worden?
 Minder risico door betere registratie en daaruit bv meer waarschuwingsbrieven sturen en
vaker uit veiligheidsoogpunt met 2 man er heen ipv alleen.
 Dat de desbetreffende personen aan wie wij melding maken ook daadwerkelijk met ons aan
tafel gaat (nazorg).
 Steun van de directie.
 Dreiging
 Nieuwe collega’s trainen
 De vraag of er hulp/nazorg nodig is, beter aangeven bij wie je moet zijn voor hulp.
 Geen aanvullingen.
 Communicatie naar de betreffende personen, tot eventueel huurders informeren ver het
incident en de genomen maatregelen.
 Vastleggen van agressie, dossiervorming, staan achter de medewerker.

Hieronder vind je een aantal mogelijke belemmeringen bij het nemen van maatregelen tegen
agressie en andere ongewenste omgangsvormen. Geef per item aan in hoeverre jij dit op jouw
afdeling ervaart als een belemmering bij de aanpak van ongewenste omgangsvormen: 1
betekent ‘dit is absoluut geen belemmering’ en 5 staat voor ‘dit belemmert in hoge mate’.
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Maatregel
Het probleem wordt niet serieus genomen door het
management / leidinggevende
Het probleem wordt niet serieus genomen door medewerkers

Er leeft het idee dat maatregelen tegen agressie en
ongewenste omgangsvormen te veel geld kosten
Er leeft het idee dat maatregelen tegen agressie en
ongewenste omgangsvormen te veel tijd kosten
Er leeft het idee dat (een bepaald mate van) agressie en
ongewenste omgangsvormen bij het werk hoort.
Het management / leidinggevende heeft andere prioriteiten

Er is een dalende motivatie omdat maatregelen geen effect
hebben
Er is een dalende motivatie omdat er geen sancties bestaan
tegen ‘daders’

14 oneens
4 eens
5 geen mening
18 oneens
3 eens
3 geen mening
19 oneens
2 eens
3 geen mening
19 oneens
2 eens
3 geen mening
10 oneens
11 eens
3 geen mening
11 oneens
4 eens
9 geen mening
10 oneens
5 eens
9 geen mening
8 oneens
9 eens
7 geen mening

Hoe belemmerend
vind je dit?
8 geen belemmering
4 neutraal
5 grote belemmering
10 geen belemmering
8 neutraal
0 grote belemmering
10 geen belemmering
3 neutraal
4 grote belemmering
9 geen belemmering
4 neutraal
4 grote belemmering
8 geen belemmering
4 neutraal
5 grote belemmering
8 geen belemmering
4 neutraal
5 grote belemmering
6 geen belemmering
5 neutraal
6 grote belemmering
6 geen belemmering
4 neutraal
7 grote belemmering

24. Als je vragen hebt, of als je meer informatie wil geven, of iets rond het thema stress wil
delen, dan kan dat hieronder:











Ik denk dat het belangrijk is dat de medewerker ten alle tijden rustig en beleeft blijft tegen een
bewoner die agressie uit! Alleen dan is het mogelijk om in gesprek te blijven met een huurder!
Als hier resultaten uitkomen die een bovengemiddeld stressniveau aangeven voor medewerkers
van Woonstede, dat er dan door het MT enz. aandacht aan gegeven wordt en er voor zover
mogelijk oplossingen komen.
Aangekruist “stressfactoren” zijn situaties die ik op dat moment niet prettig vindt. Dit ben ik ook
weer “kwijt” zodra ik de woning verlaat. Zou misschien handig zijn geweest als ze er ook bij
hadden gezet wat stress is (definitie van).
Heb bepaalde vragen niet beantwoord omdat ik het nog nooit meegemaakt heb.
Als een huurder “nee” te horen krijgt, wordt er niet één lijn getrokken dat het ook “nee” blijft! En
niet via een andere weg of dreigen toch zijn zin krijgt. Dit werkt demotiverend om een standpunt in
te nemen en wekt agressief gedrag op bij klant omdat hem dat helpt.
Men moet zich wel realiseren dat er in de toekomst waarschijnlijk meer problemen komen.
Huurders worden mondiger en Woonstede gaat steeds minder uitvoeren.
Fijn dat er op deze manier naar gekeken wordt! Misschien ter aanvulling, stress (als gevolg van
werkdruk) kleiner worden organisatie en steeds meer willen doen als organisatie!
De mate van de stress is een combinatie van alle genoemde factoren waardoor de functie een
bovengemiddeld stressfactor heeft. Onduidelijkheid in beleid bij medewerkers en/of huurders
versterken dit. Het blijft in de functie altijd een “spel” tussen beleid en de huurder. Afwijken van het
beleid geeft medewerker stress en de huurder meer ruimte / macht, want opzichter “strijdt” voor
het beleid en de huurder krijgt soms gelijk.
Al kan je vaak nog zo je best doen naar een bewoner, soms lijkt goed niet goed genoeg en komt
een klacht via KWH of klachtenmanagement. Gelukkig staat onze leidinggevende in de meeste
gevallen achter ons.
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Bijlage 5: Interne audit agressie en geweld
Interne Audit Woonstede Vastgoed: agressie en geweld
Auditee
: n.v.t.
Auditor

: Nancy Kuiper

De Inspectie SZW controleert de aanpak van agressie en geweld van werkgevers op 11
belangrijke onderdelen (zie bijlage). Door aan deze onderdelen te voldoen wordt tevens aan
de Arbowet voldaan.
Tijdens de audit is gekeken of Vastgoed aan alle eisen voldoet.

1

Is het risico agressie en geweld op een
deugdelijke wijze opgenomen in een
actuele RI&E?

2

Is er een procedure voor het melden,
registreren en analyseren van agressie- en
geweldsincidenten?

3

Krijgen de betreffende medewerkers
voldoende voorlichting, instructies en
training m.b.t. agressie en geweld?

4

Is er een protocol vastgesteld met
gedragsregels en instructies voor de
medewerkers m.b.t. het voorkomen,
beheersen en afhandelen van agressie- en
geweldsincidenten?
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Agressie en geweld wordt opgenomen in de
nieuwe RI&E (2015).
RI&E afronden, ter goedkeuring naar
bedrijfsarts, directie & OR.
Er is een procedure (agressieprotocol) voor
het melden en registeren. Het is medewerkers
niet duidelijk wat ze wel/niet moeten melden;
over het algemeen worden alleen zware
incidenten gemeld. Er vindt geen
gestructureerde analyse plaats. Er vindt geen
terugkoppeling naar de melder plaats.
Incidenten worden niet of nauwelijks
besproken in het werkoverleg.
-geef voorlichting/instructie mbt
agressieprotocol & het melden van incidenten
-analyseer incidenten en onderneem acties
-koppel resultaten van analyse & acties terug
aan melder
-bespreek incidenten & acties in het
werkoverleg
Medewerkers van het oude VGS hebben
agressietrainingen gevolgd, medewerkers van
het oude VG niet of nauwelijks. Medewerkers
weten niet waar ze terecht kunnen voor
nazorg.
-geef periodiek agressietraining aan
medewerkers
-geef training aan nieuwe medewerkers
-geef voorlichting/instructies mbt
agressieprotocol en nazorg
-bespreek in functioneringsgesprekken of
aanvullende training noodzakelijk is.
Er is een agressieprotocol. Medewerkers
kennen dit protocol niet of niet voldoende.
-update het protocol
-geef voorlichting/instructies mbt
agressieprotocol

5

Zijn er huisregels vastgesteld en bekend
gemaakt, waaraan derden zoals cliënten of
bezoekers zich dienen te houden?

6

Zijn er afdoende preventieve
organisatorische en personele maatregelen
getroffen, gericht op risicovolle taken,
locaties, werktijden, cliënten of
bezoekers?

7

Zijn de benodigde technische en
bouwkundige voorzieningen getroffen om
agressie en geweld te voorkomen dan wel
te beperken?
Is er een goed werkend alarmsysteem of
communicatiemiddel met daaraan
gekoppeld een adequate alarmprocedure?

8

9

Is de opvang, ondersteuning en eventuele
nazorg voor slachtoffers van een agressieof geweldsincident goed geregeld?

10 Is de aanpak van daders van agressie- en
geweldsincidenten goed geregeld?

11 Wordt de aanpak van agressie en geweld
met het bijbehorende pakket van
beheersmaatregelen regelmatig
geëvalueerd?
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Er zijn huisregels waar bezoekers zich aan
moeten houden. De huisregels hangen in de
ontvangstruimtes. De huisregels hebben
betrekking op het kantoorbezoek.
Voor Diomede zijn voldoende preventieve
organisatorische maatregelen getroffen. Er
zijn voor de opzichters en vaklieden wellicht
onvoldoende maatregelen getroffen.
-onderzoek de mogelijke organisatorische en
personele maatregelen voor opzichters en
vaklieden.
Voor kantoorbezoek (Diomede) zijn
technische en bouwkundige voorzieningen
getroffen.
Op Diomede is een alarmsysteem met een
alarmprocedure.
Opzichters en vaklieden zijn uitgerust met
telefoons. Er is geen alarmprocedure.
Stel een alarmprocedure op voor de vaklieden
en opzichters. Stel vast wie gebeld wordt en
wie assistentie verleend.
Er is een opvangteam voor opvang,
ondersteuning en nazorg. De vaklieden en
opzichters zijn hiervan onvoldoende op de
hoogte.
Geef voorlichting en instructie over de
opvang en nazorg. Herhaal dit periodiek.
In het agressieprotocol staan sancties. De
sancties worden niet consequent gegeven.
-informeer leidinggevenden over het
sanctiebeleid
-voer de sancties conform het beleid
consequent uit
-leg de sancties vast in Tobias AX
-informeer melder over de sancties
Er vindt geen regelmatige evaluatie plaats.
-houd periodieke interne audits
-neem de evaluatie op in de jaarlijkse
directiebeoordeling.

Bijlage 6: Scriptievoorstel
Scriptievoorstel MVK Nancy Kuiper
Risico’s van een huurwoning als werkterrein
Naam:
Nancy Kuiper
Telefoon:
055-5224912
E-mailadres: nmbkuiper@gmail.com
Aanleiding
Mijn werkgever, woningcorporatie Woonstede, probeert de veiligheidsrisico’s van haar
medewerkers zoveel mogelijk te beheersen. Zij heeft echter nauwelijks of geen invloed op het
gedrag en de leefwijze van haar huurders. Medewerkers die achter de voordeur taken
verrichten maken regelmatig vreemde dingen mee. Door de terugtrekkende overheid, de crisis
en bezuinigingen zien we vooral het laatste jaar een stijging in het aantal incidenten. Dit
varieert van bijvoorbeeld vlooien en bijtgrage honden, tot seksuele intimidatie en agressie.
Maar het komt ook voor dat medewerkers geconfronteerd worden met lijken, vuurwapens of
extreme vervuiling. Soms leidt dit tot letsel, zoals bij bijtincidenten, maar veel vaker is er
sprake van psychosociale belasting van de medewerker. De confrontaties leveren regelmatig
stress op. In één geval heeft dit geleid tot een post-traumatisch stresssyndroom en
ziekteverzuim.
Probleemstelling
Aan welke risico’s worden opzichters en vaklieden van woningcorporatie Woonstede
blootgesteld tijdens hun werkzaamheden en welke maatregelen kan Woonstede nemen om
deze risico’s tot een minimum te beperken?
Afbakening
Alle werkzaamheden die door medewerkers van Woonstede Vastgoed worden uitgevoerd in
bewoonde huurwoningen. Het gaat hierbij om alle reparaties, onderhoud en vervangingen
door de vaklieden van Woonstede en alle inspecties, controles en bezoeken van de opzichters.
Hierbij wordt gekeken naar de risico’s voor de medewerkers die door bewoners worden
veroorzaakt. Het onderzoek zal zich richten op de aanwezige risico’s en de huidige
procedures binnen Woonstede. De nadruk zal hierbij liggen op de psychosociale
arbeidsbelasting van de medewerker, zoals omschreven in de arbeidsomstandigheden wet
hoofdstuk 2, artikel 3 lid 2 en het arbeidsomstandigheden besluit hoofdstuk 2, afdeling 4,
artikel 2.15.
De risico’s van de werkzaamheden op zich en de risico’s voor de bewoners worden buiten
beschouwing gelaten. Dit geldt ook voor werkzaamheden die aannemers, installateurs en
medewerkers van andere afdelingen van Woonstede in de woningen verrichten.
Probleemeigenaar
De primaire doelgroep bestaat uit de directie en management van Woonstede. Daarnaast
zullen ook andere woningcorporaties belang bij het onderzoek hebben.
Commitment
Ik heb een gesprek gehad met de manager van Woonstede Vastgoed. Tijdens dit gesprek heeft
de manager aangegeven positief te staan over de probleemstelling en het onderzoeksgebied
van deze scriptie. Volgens hem ziet de directie en het management van Woonstede het alleen
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werken hun medewerkers in bewoonde woningen als een risico, waarbij zij ervaren dat dit
risico moeilijk te beheersen is.
Medewerkers mogen tijd vrijmaken voor het meewerken aan de interviews en het verstrekken
van informatie.
Doelstelling
Het doel van deze scriptie is om de risico’s van medewerkers van Woonstede Vastgoed bij het
werken in bewoonde woningen zoveel mogelijk te beperken en te zorgen voor een veiligere
werkomgeving.
Plan van aanpak
 Literatuuronderzoek
o Wetgeving
 Arbeidsomstandigheden
 Huurrecht
o Woonstede procedures, richtlijnen en documenten
o Informatie Aedes (overkoepeld orgaan woningcorporaties)
o Informatie Arbo portal van Flow (Fonds Leren en Ontwikkelen
Woningcorporaties), onder andere Arbo-werkboeken
o Informatie Inspectie SZW
o Project Veilige publieke taak van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
 Interviews
o Medewerkers
 Aanwezigheid en werkbaarheid protocol
 Risico’s
 Risico’s reducerende maatregelen
o Bedrijfsarts
o Collega woningcorporaties
 Onderzoek beheersmaatregelen en arbeidshygiënische strategie
 Conclusies en aanbevelingen
Informatiebronnen
 Burgerlijk Wetboek
 Arbeidsomstandighedenwet, -besluit, -regeling
 Woonstede
 Aedes (overkoepeld orgaan woningcorporaties)
 Flow (Fonds Leren en Ontwikkelen Woningcorporaties)
 Inspectie SZW
 Internetsites
o www.arboportaal.nl
o www.samenmeervoorelkaar.nl
o www.veiligengezondwerken.nl
o www.evpt.nl
o www.rijksoverheid.nl
 Praktijkgids Arbeidsveiligheid
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