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Voorwoord
Voor u ligt het resultaat van het onderzoek dat ik heb uitgevoerd als laatste onderdeel van mijn
opleiding tot Hoger Veiligheidskundige (HVK).
Dit rapport kan worden gebruik als handreiking en beslisdocument voor de Directeuren
Bedrijfsvoering van de Sciences Groups, afdeling Human Resources, leidinggevenden en
medewerkers die betrokken zijn het efficiënt organiseren van Reisbeleid.
Momenteel ben ik werkzaam als Arbo- en milieudeskundige met als hoofdtaak Biologische
veiligheid in de groep Arbo, Veiligheid en Milieu.
Als Biologischeveiligheidsfunctionaris leek mij het een goed plan om buiten mijn eigen veilige
werkplek een grensoverschrijdend onderwerp te kiezen. De opleiding Hogere Veiligheidskunde
leert je namelijk anders denken en dat leidt tot nieuwe inzichten.
Het Onderwijs- en onderzoeksinstituut Wageningen UR werkt zeer internationaal georiënteerd. Ik
ben onder de indruk hoeveel wordt gereisd door medewerkers en studenten van de organisatie
naar vaak niet-westerse landen. Dat maakte mij nieuwsgierig op welke wijze de organisatie het
veilig en gezond werken in het buitenland heeft geregeld. De keuze was snel gemaakt om
Reisbeleid Buitenland van Wageningen UR verder uit te zoeken.
In het kader van mijn onderzoek heb ik een groot aantal interviews gehouden en medewerkers
en studentenaangesproken over dit onderwerp; het is fijn om te merken dat je collega’s een
uurtje willen vrijmaken om over dit onderwerp van gedachten te wisselen. Steeds ontmoet je
enthousiaste en kritische onderzoekers en studenten die vinden dat het anders kan en beter
moet.
Graag wil ik mijn leidinggevende, Dolf Straathof, en mijn Directeur Bedrijfsvoering, Ton van
Scheppingen, bedanken dat ze mij de gelegenheid hebben geboden om deze interessante en
inspirerende opleiding te volgen. Daarnaast wil ik Marloes Verkleij, een collega en ‘HVK’er’ bij
stafafdeling Veiligheid en Milieu, bedanken voor haar nuttige adviezen tijdens het onderzoek en
de verslaglegging.
Daarnaast wil ik volgende personen bedanken voor hun bijdrage tijdens dit onderzoek:
- Arjo Meijering, directe collega, kamergenoot en mede-cursist;
- Annemarie Kroon, preventiemedewerker bij de Social Sciences Group (SSG);
- Inge Grimm, Directeur Bedrijfsvoering SSG;
- Anka Meisner, stafmedewerker HR-decentraal bij de Environmental Sciences Group (ESG);
- Joyce van de Velde, stafmedewerker Human Resources-centraal;
- Benedikte Schaapveld, bedrijfs- en tropenarts en hoofd Human Resources bij Ministerie van
Buitenlandse zaken;
- en vele anderen die hebben deelgenomen aan een interview of nuttige adviezen hebben
gegeven.

Reinoud Bouwer
Arbo- en Milieudeskundige/Biologische Veiligheidsfunctionaris,
Wageningen UR/Plant Sciences Group, sectie Arbo, veiligheid en Milieu.
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Afkortingen en begrippen
Agrotechnology & Food Sciences Group (Agrotechnologie en
Voedingswetenschappen)
ASG
Animal Sciences Group (Dierwetenschappen)
AW
Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
BW
Burgerlijk Wetboek
BuZA
Ministerie van Buitenlandse Zaken
C-HR(sectie R&A) Centrale afdeling Human Resources Rechtpositie en Arbeidsvoorwaarden)
CS+
Centrale stafafdelingen vallend onder de Raad van Bestuur
Cultuursensitief
Het vermogen om culturele verschillen waar te nemen door open houding en
gedrag te tonen
Dienstreis
Een naar het oordeel van de werkgever noodzakelijke verplaatsing van een
werknemer tot het uitoefenen van zijn functie buiten de standplaats, alsmede
het hiermee verband houdende verblijf buiten deze plaats
ESG
Environmental Sciences Group (Omgevingswetenschappen)
Gevaar
Bedreiging, iets wat de veiligheid bedreigt, een hachelijke situatie
HR
Human Resources
HR kolom
de centrale decentrale Human Resources afdelingen
HVK
Hogere Veiligheidskunde
LCR
Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering
Missie
Deel van een dienstreis door een deskundige naar het buitenland in het kader
van ontwikkelingssamenwerking, ter uitvoering van projecten in nietstedelijke gebieden van landen voor een periode van minimaal 7 dagen en
maximaal 6 maanden
Molest
Onder molest wordt verstaan ‘groot molest’ zoals (burger-)oorlog, opstand,
oproer, muiterij, terrorisme, en ‘klein molest’ zoals sabotage, rellen en
opstootjes
NGO
Niet-Gouvermentele Organisatie, organisaties die geen overheden
vertegenwoordigen, bijvoorbeeld gericht op mensenrechten, vrede, veiligheid
of milieu
Niet-westerse
landen
Ontwikkelingslanden met ‘laag en midden inkomens’ en die geografisch in de
(sub)tropen liggen
PHOV
Stichting PHOV (opleidingsorganisatie)
Profylaxe
Medicijnen en maatregelen die genomen kunnen worden ter preventie van
een ziekte
PSG
Plant Sciences Group (Plantenwetenschappen)
RI&E
Risico-inventarisatie en –evaluatie.
RIKILT
onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid en kwaliteit van voedsel.
Risico
Kwantificeerbaar, kans maal effect, maar ook gevoel, een notie van een kans
RvB
Raad van Bestuur
SAAZUnie
Kennis- en overlegplatform van Samenwerkende Academische Ziekenhuizen
en Universiteiten
SSG
Social Sciences Group (Maatschappijwetenschappen)
Uitzending
Een uitzending van een werknemer betreft een verplaatsing naar het
buitenland voor tenminste 6 maanden tot 5 jaar
Veldwerk
Breed en multi-interpretabel begrip: activiteiten in de sociale of natuurlijke
omgeving of in onderzoek; ondersteuning/hulpverlening bieden bijvoorbeeld
AFSG
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Zorgplicht

in (post-)crisisgebieden; onderwijs geven of geologisch of landbouw
veldonderzoek uitvoeren, uitvoeren van expedities in samenwerking met
lokale bevolking .
Voor ‘veldwerk’ is de definitie voor SSG: het verrichten van regulier/eigen
werk door SSG-medewerkers zoals, onderzoek, advisering, praktijktrainingen,
onderwijs, meestal in niet-stedelijke ontwikkelingsgebieden. Voor deze
onderzoeksterreinen is het werken in risicogebieden noodzakelijk (Manual
Fieldwork in Harzardous Areas, 2005)
Het nemen van noodzakelijke preventieve en repressieve maatregelen zodat
de veiligheid en gezondheid van werknemer/student maximaal maar
redelijkerwijs kan worden geborgd; door onder andere het geven van
instructie, training, gezondheids- en vaccinatieadvies, waarschuwen voor
gevaren en risico’s
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Samenvatting
Aanleiding en Onderzoeksvraag
Onderwijs- en onderzoeksinstituut Wageningen UR is zeer internationaal georiënteerd. Een
toenemend aantal studenten en werknemers voert onderzoek uit buiten Europa en veel in nietwesterse landen. In deze landen is relatief vaak sprake van extra security-, veiligheids- en
gezondheidsrisico’s. In 2015 reisden medewerkers en studenten 2.500 keer naar niet-westerse
landen.
Voor Wageningen UR is het van groot belang dat het Reisbeleid Buitenland goed is geregeld. De
organisatie heeft als eindverantwoordelijke een ruime zorgplicht jegens werknemers en jegens
studenten.
Het doel van dit onderzoek is om duidelijkheid te verschaffen over veilig reizen en werken in het
buitenland.
De centrale vraag van dit onderzoek is:
“Welke voorzorgsmaatregelen zijn noodzakelijk of aanbevolen door de Nederlandse wet en
rechtspraak om werknemers en studenten van Wageningen UR optimaal te beschermen en de
kans op werkgeversaansprakelijkheid door schade bij werknemers zoveel mogelijk te beperken
tijdens veldwerk in het buitenland?”
Werkwijze
Er is een analyse gemaakt van wet- en regelgeving, beleidsdocumenten, RI&E’s en de
veiligheidscultuur van Wageningen UR. Door middel van interviews met sleutelrolspelers,
medewerkers en studenten is de implementatie van het beleid getoetst aan de praktijk.
Resultaten en onderbouwing
1. Het vastgestelde beleid met bijhorende regels en afspraken is niet volledig en niet
samenhangend;
 De verantwoordelijkheden zijn niet duidelijk belegd.
 De gebruikte termen/begrippen zijn niet eenduidig en gedefinieerd.
 De wijze van de invulling van zorgplicht voor studenten is niet transparant.
 Er is weinig aandacht voor gezondheid- of veiligheidsrisico’s en de registratie.
 De concrete preventieve en repressieve maatregelen zijn onvoldoende uitgewerkt per
regio/land, met (zeer) ernstig veiligheidsrisico
 Alleen de Social Sciences Group en CDI zijn koplopers en hebben het beleid
uitgewerkt met concrete maatregelen. Maar verbeteringen zijn nog gewenst.
2. Het Reisbeleid Buitenland is in vrijwel alle organisatieonderdelen beperkt aanwezig of beperkt
geïmplementeerd.
 Het beleid is slechts deels uitvoerbaar doordat het niet duidelijk is.
 Het beleid is deels bekend en wordt deels uitgevoerd door de Sciences Groups.
 Het beleid sluit onvoldoende aan bij de cultuur van de organisatie en de
veiligheidscultuur (reactief-responsief).
3. De wettelijke verplichte RI&E met plan van aanpak voor buitenlandwerk (veldwerk) ontbreekt
bij vier van de vijf Sciences Groups.
Conclusies
Het Reisbeleid Buitenland moet transparant en eenduidig worden en moet efficiënt worden
ingericht. Na implementatie moet geregeld worden getoetst op de naleving van de regels.
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Wageningen UR (werkgever/onderwijsinstelling):
 voldoet niet aan het Burgerlijk Wetboek werkgeversaansprakelijkheid art 7:658;
 voldoet niet aan de ‘Verplichting RI&E inclusief een plan van aanpak’, Arbowet, artikel 5
en aan werkgeversaansprakelijkheid (zorgplicht);
 heeft een aanzienlijke kans op civielrechtelijke procedures, financiële schades, claims,
imagoschade als een werknemer of student betrokken raakt bij een werkgerelateerd
incident of werkgerelateerd ongeval.
Belangrijkste adviezen
 Herschrijf het Reisbeleid Buitenland zodanig dat het voldoet aan wet- en regelgeving.
Laat dit toetsen door een Hoger Veiligheidskundige en vaststellen door de Raad van
Bestuur.
 Maak één Reisbeleid Buitenland inclusief vaccinatiebeleid met verwijzing naar praktische
informatie, zoals checklisten en vragenlijsten.
 Stel een RI&E module veldwerk en een RI&E module biologische agentia op voor
werkzaamheden in het buitenland. Laat dit toetsen door een Hoger Veiligheidskundige.
Vervolgtraject
Het doel van het aangepaste beleid is, dat de Wageningen UR streeft naar een zo optimaal
mogelijk veiligheidsniveau waarbij de kans op schade en de ernst van de gevolgen zo klein
mogelijk is. Daarom moet de organisatie steeds blijven monitoren op nieuwe of veranderende
veiligheidsrisico’s.
Concrete maatregelen
1. Voer periodiek een dreigingsanalyse uit van de buitenlandactiviteiten.
2. Evalueer jaarlijks het Reisbeleid Buitenland waaruit moet blijken, dat beleid volledig is
geïmplementeerd bij alle organisatieonderdelen. Ook moet blijken of bijstelling van de
veiligheids- en gezondheidsrisicomaatregelen noodzakelijk of wenselijk is.
Van de analyses en evaluaties moet een verslag met actiepunten worden gemaakt, zodat
aantoonbaar is dat de acties zijn uitgevoerd. Dit kan als bewijslast dienen bij een juridische zaak
naar aanleiding van een incident in het buitenland.
De uitvoering van de vervolgmaatregelen vindt plaats door de decentrale Human Resource
afdelingen van de Sciences Groups in opdracht van de Directeur Bedrijfsvoering en/of de Raad
van Bestuur.
Kosten
De kosten van implementatie vallen binnen de lopende centrale stafdienst. De kosten van de
trainingen vallen binnen het trainingsbudget van het centrale voorlichtingsprogramma.
Tijdpad
De realisatie moet plaatsvinden aan het eind van tweede kwartaal 2017.
Verantwoordelijkheid
De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het centrale project. De Directeuren
Bedrijfsvoering zijn verantwoordelijk voor de implementatie bij de Sciences Group.
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1 Inleiding
Aanleiding
In het Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Wageningen UR) beleidsoverleg Arbo,
veiligheid en milieu kwam eind 2014 een muggenprikincident ter sprake. De medewerker werd
ziek en bleek malaria te hebben. Dit incident vond plaats tijdens het werken op steigers in een
Afrikaans oerwoud. Genoeg stof voor een levendige discussie voor KAM-coördinatoren om alle
veiligheidsaspecten nader te beschouwen. Wie is verantwoordelijk voor de juiste
voorzorgsmaatregelen? Wie hield toezicht tijdens het werken op hoogte? Waren die steigers wel
gekeurd en door wie? Heeft de besmette persoon volgens de richtlijnen de malariapillen wel of
niet geslikt? Wie is aansprakelijk? Was repatriëring nodig? Hoe had het incident voorkomen
kunnen worden?
Wanneer een werkgever een werknemer laat werken in het buitenland, houdt haar zorgplicht
niet op bij de grens. Dit is gebaseerd op wetgeving in het Burgerlijk Wetboek. De werkgever
blijft aansprakelijk voor bedrijfsongevallen of beroepsziekten die de werknemer tijdens zijn
werkzaamheden in het buitenland oploopt. Pas wanneer de werkgever kan aantonen dat hij al
het nodige heeft gedaan om incidenten te voorkomen, of wanneer sprake is van opzet of
bewuste roekeloosheid aan de kant van de werknemer, kan de werkgever onder deze
aansprakelijkheid uitkomen (Juridisch vaktijdschrift, Juridisch up to date, 2011).
Bij onderwijs- en onderzoeksinstituut Wageningen UR is er sprake van toenemende
internationalisering, omdat steeds meer internationale onderzoeksprojecten worden uitgevoerd.
Daarnaast neemt het aantal internationale uitwisselingsprogramma’s toe van studenten en
promovendi tussen universiteiten en andere onderzoeksorganisaties. Dit geldt voor
samenwerking zowel binnen de Europese Unie (EU) via internationale EU Erasmus-beurzen als
buiten de EU. In het algemeen kan worden gesteld, dat door deze toenemende
internationalisering veilig werken in het buitenland een belangrijk onderdeel is van de activiteiten
van kennisinstellingen (Universiteiten, Hogescholen, Academische Medische Centra). Ook bij
internationaal werkende bedrijven zoals Shell, en NGO’s zoals het Rode Kruis en Artsen zonder
Grenzen is veilig werken in het buitenland een integraal onderdeel van het
bedrijfsrisicomanagement.
Wageningen UR is actief op het thema ‘life sciences’ en voert, door haar ambitie gedreven, veel
onderzoek uit in ontwikkelingslanden en andere niet-westerse landen. Dit betreft reizen naar
landen in Afrika, Zuid-Amerika en Azië. Soms is betreft het expeditie of studiereis door
medewerkers en studenten naar zeer afgelegen gebied. In de niet-westerse landen is relatief
veel sprake van verhoogde veiligheids- en gezondheidsrisico’s.
Risico’s treden vooral op bij het werken in de tropen en/of het werken onder minder goede of
primitieve (arbeids)omstandigheden, in landen waar grotere fysieke risico’s (misdaad) worden
gelopen, in gebieden waar een risico van besmetting met ernstige ziekten aanwezig is, bij een
ziekenhuisopname onder minder goede hygiëneomstandigheden, en op plaatsen waar er sprake
is van een verhoogde kans op blootstelling aan chemische of biologische agentia.
Als een ernstig incident met een persoon plaatsvindt, kan de schade bestaan uit
gezondheidsschade; emotionele en financiële schade; en imagoschade.
Verschillende aspecten die een rol spelen bij een uitzending zijn: gedrag, risicoperceptie, het
juridisch perspectief, crisismanagement en imago van de werkgever.
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Wageningen UR heeft een zorgplicht voor werknemers en studenten. Het ‘malariarepatriëringsincident’ en de trend om steeds internationaler georiënteerd te werken, zijn
aanleidingen voor nader onderzoek naar het beleid. Het doel is een indicatie te krijgen op welke
manier Wageningen UR zijn arbobeleid en zorgplicht transparant, eenduidig en efficiënt heeft
georganiseerd.

In 2015 maakte medewerkers 2500 dienstreizen naar niet-westerse landen, Afrika (1260),
Zuidoost Azië (990) en Zuid-Amerika (255). (figuur 1).
Figuur 1. Overzicht van aantal gemaakte dienstreizen door werknemers in 2015.
Bron: reisregister van gecontracteerde reisagent, april 2016.

Probleemstelling
Uit een eerste analyse van informatie over risico’s tijdens veldwerk blijkt weinig
voorlichting en instructie beschikbaar. De gevaren en risico’s tijdens veldwerk door
medewerkers en studenten in binnen- en buitenland lijken niet volledig onderkend. Er
schijnt een RI&E veldwerk aanwezig te zijn bij één unit binnen één Sciences Group,
terwijl ook andere organisatieonderdelen regelmatig medewerkers en studenten
uitzenden voor zeer uiteenlopende veldwerkactiviteiten in binnen- en buitenland. Het is
niet duidelijk of de werkgever de gevaren en risico’s goed heeft geïnventariseerd en
geëvalueerd en het Reisbeleid Buitenland een integraal onderdeel is van het
risicomanagement bij alle Sciences Groups.
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De onderzoeksvragen
Hoofdvraag
Welke voorzorgsmaatregelen zijn noodzakelijk of aanbevolen door de Nederlandse wet en
rechtspraak om werknemers en studenten van Wageningen UR optimaal te beschermen en de
kans op werkgeversaansprakelijkheid door schade bij werknemers zoveel mogelijk te beperken
tijdens veldwerk in het buitenland?
Deelvragen
A. Is er sprake van een eenduidig reisbeleid voor veilig en gezond uitvoeren van
veldwerkactiviteiten in niet-westerse landen? Hierbij valt te denken aan: uitgangspunten,
risicobeoordeling, proef- en veiligheidsplan, gedragscodes, vaccinatiebeleid,
besluitvorming.
B. Is het beleid getoetst aan Arbo-, veiligheidswetregelgeving in Nederland en buitenland?
C. Geven de decentrale uitgevoerde Risico-inventarisaties en –evaluaties (RI&E’s) ’veldwerk’
een allesomvattend beeld voor de veldwerkactiviteiten bij de Plant Sciences Group en bij
Wageningen UR?
D. Registreert en evalueert Wageningen UR de incidenten als een werknemer of student
betrokken raakt bij een incident of ongeval tijdens werkzaamheden in het buitenland?
E. Hoe hebben andere kennisinstellingen in Europa het veilig en gezond werken in het
buitenland georganiseerd?
F. Welke maatregelen zijn voor verbetering vatbaar binnen de Plant Sciences Group (PSG)
en andere Sciences Groups van Wageningen UR?
G. Welke instrumenten kunnen worden ingezet om op gestructureerde wijze uitvoering te
geven aan voorlichting, instructie en toetsing; het bekend maken van gedragscodes; en
het werken met een checklist Veldwerk bij Wageningen UR?

Doelstelling
Dit onderzoek moet aantonen of het Wageningen UR Reisbeleid Buitenland voldoet aan wet- en
regelgeving voor zowel werknemers als studenten. Maar nog belangrijker is; kan de
medewerker, student gezond en veilig en werken en doet hij dat?
Uit het onderzoek moet tevens duidelijk worden of het juiste beleid aanwezig is en volledig is
geïmplementeerd bij alle Sciences Groups van Wageningen UR. In de praktijk betekent dit:
inspelen op nieuwe ontwikkelingen en actief controleren of ieder reiziger zich ook aan het
Reisbeleid Buitenland houdt. Dit is van toepassing voorafgaand aan de reis, tijdens het verblijf,
meestal in een niet-westers land en na terugkomst.

Doelgroep
Deze rapportage is in eerste instantie bedoeld voor de directie en alle leidinggevenden van de
onderdelen van Wageningen UR.
In tweede instantie is het rapport bedoeld voor de medewerkers van Human Resources als
handreiking. Tenslotte biedt het rapport nuttige adviezen en checklists voor alle medewerkers en
studenten die voor korte of langere periode werkzaam zijn in niet-westerse landen voor
veldwerk, stage of studiedoeleinden.
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Afbakening
Het onderzoek naar nationale Arbowetgeving en veiligheidsregels in landen buiten de Europese
Economische Ruimten (EER) valt buiten de scope van het onderzoek. Er is ook geen onderzoek
gedaan naar het verzekeringspakket (reis- en ongevallenverzekeringen) dat Wageningen UR
voor het werken in het buiten in het buitenland heeft afgesloten.

Onderzoeksopzet
Eerst is de ‘deskresearch’ uitgevoerd, met name literatuur/wetgeving. Vervolgens vindt
‘fieldresearch’ plaats. Tijdens de fieldresearch is de kwaliteit van het beleid beoordeeld en
uitvoerig getoetst met de praktijk via interviews en een benchmark. Op basis van de conclusies
en aanbevelingen is een implementatieplan opgesteld.

Leeswijzer
In hoofdstuk 1 staan de onderzoeksvragen met toelichting.
In hoofdstuk 2 is Wageningen UR als gehele organisatie beschreven en is meer informatie
gegeven over de Arbo- en Milieuorganisatie.
In hoofdstuk 3 is de aanpak van de onderzoeksopzet in drie fasen uitgelegd:
 voorbereidende fase;
 deskresearch fase;
 fieldresearch fase.
In hoofdstuk 4 zijn de resultaten per onderzoeksvraag uitgewerkt.
In hoofdstuk 5 staan de conclusies en aanbevelingen.
In hoofdstuk 6 staat het implementatieplan.

14

2 Organisatie
Bij Wageningen UR wordt gewerkt binnen het domein van gezonde voeding en leefomgeving.
Ruim 6.500 medewerkers en 10.000 studenten uit ruim honderd landen werken in Wageningen
en enkele tientallen locaties verspreid over Nederland. Veel onderzoekers zijn voor kortere of
langere tijd voor onderzoek of onderwijs werkzaam in het buitenland. De belangrijkste
stakeholders van Wageningen UR zijn: landelijke overheden, Europese Unie, bedrijfsleven en
NGO’s zoals landbouworganisaties, ontwikkelings- en hulporganisaties.
De samenhangende werkgebieden zijn:
 voeding en voedselproductie;
 leefomgeving;
 gezondheid, leefstijl en levensomstandigheden.
Missie van Wageningen UR: “To explore the potential of nature to improve the quality of life”.
Binnen de Sciences Groups vindt enerzijds fundamenteel en toegepast onderzoek plaats - vaak
in internationale samenwerkingsprojecten - en anderzijds onderwijs dat vooral wordt verzorgd
door de Universiteit.
Het onderzoek en onderwijs wordt uitgevoerd in laboratoria, kassen, werkplaatsen, proefvelden
of in de natuurlijke omgeving in Nederland en in buitenland.
Binnen Wageningen UR zijn bij de organisatieonderdelen Arbo- en milieufunctionarissen
aangesteld. Zij zijn het aanspreekpunt op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu. Deze
organisatieonderdelen zijn er voor verantwoordelijk dat de relevante wet- en regelgeving door de
medewerkers en studenten wordt nageleefd. Dit geldt ook voor het ‘Reisbeleid Buitenland’ en de
daarmee samenhangende zorgplicht. Elke Sciences Group heeft een eigen Kwaliteit, Arbo en
Milieuteam met een BHV organisatie (organogram figuur 2). De Directeuren Bedrijfsvoering van
de Sciences Groups zijn verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van alle Arbo- en
Veiligheidszaken door KAM-coördinatoren en medewerkers.
De HR-kolom, de centrale en decentrale Human Resource afdeling, is verantwoordelijk voor het
personeelsbeleid, waaronder binnen dit onderzoekskader buitenlandse dienstreizen, wonen,
gezondheid en welzijn vallen1. Het onderdeel HR-centraal is verantwoordelijk voor het opstellen
van het centrale beleid. De decentrale afdelingen van HR dragen zorg voor de uitvoering van het
centraal vastgestelde beleid.

1

Persoonlijke communicatie Marga van Houten, 3 mei 2016
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Figuur 2. Organigram van Wageningen UR en positie van de sectie Veiligheid en Milieu en de
decentrale Kwaliteit, Arbo en Milieu secties (KAM-secties).
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3 Onderzoeksaanpak
Voorbereidende fase
Deze fase van het onderzoekt beschrijft hoe het probleem in kaart is gebracht aan de hand van
de volgende vragen:
 Wie is opdrachtgever?
 Wat is het probleem?
 Waarom is het een probleem?
 Waar is het een probleem?
De opdrachtgever, Directeur Bedrijfsvoering van Plant Sciences Group (PSG), vindt het
belangrijk dat het veilig werken in het buitenland bij Wageningen UR goed georganiseerd is en
meer aandacht krijgt bij de hoofdrolspelers. De directie wil weten hoe de risico’s worden
beheerst voor, tijdens en een buitenlandse dienstreis. PSG wil in beeld hebben wat en waar de
zwakke plekken in uitvoering en toezicht zijn, om het decentrale beleid te verbeteren2. Dit is
geformuleerd in de onderzoeksvragen. Het scriptievoorstel met goedkeuring voor de studie
Hogere Veiligheidskunde staat in bijlage 1 en 2.

Deskresearch (Oriëntatiefase)
Een literatuuronderzoek moet inzicht geven wat de werkgever vanuit wet- en regelgeving moet
organiseren. Wageningen UR-bronnen, zoals interne documenten over beleid, regelingen en
procedures, moeten een beeld schetsen hoe de werkgever zijn zorgplicht invult, die voortvloeit
uit de wet- en regelgeving. Externe bronnen binnen de branche moeten een beeld schetsen of
Wageningen UR als geheel een achterblijver, volger of koploper op dit onderwerp is. Op basis
van de beeldvorming wordt een lijst met onderzoeksvragen opgesteld om door middel van
interviews de organisatie van de zorgplicht te toetsen aan de praktijk.
De gebruikte literatuur en bronnen bestaan uit de volgende onderdelen:
Literatuur:
Wet- en regelgeving vanuit juridisch perspectief met betrekking tot de zorgplicht van de
werkgever bij uitvoeren van veldwerk, in algemene zin, in het buitenland met nadruk op nietwesterse landen;
Korte beschouwing van de risico- en dreigingsanalyse gezondheid en veiligheid met behulp
van de Bow-tie methode en van de waarde van een risicobeoordelingsmatrix.
Bronnen:
 Intern intranet:
o op centraal Wageningen UR niveau en decentraal op Sciences Group niveau,
(reis)beleid en -kaders, de Compliance Scan, ‘RI&E’s veldwerk’, procedures,
instructies,
o checklists, register van bezochte niet-westerse landen
 Extern: bedrijven en organisaties die regelmatig werknemers uitzenden naar het
buitenland.

2

Persoonlijke communicatie T. van Scheppingen (19-5-2016)
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Fieldresearch (verificatiefase)
In dit onderdeel, fieldresearch, wordt de informatie op papier getoetst met de praktijk.
Er is gekozen voor gerichte individuele interviews volgens de semigestructureerde interview
methode (Edwards, R; Holland, J., 2013). Plenaire sessies of enquêtes zijn in dit geval minder
geschikt omdat dit niet goed past in de organisatiecultuur. Als voorbereiding op de interviews
zijn de tips bestudeerd uit ‘geoefende rollen’ 3, interviewmethoden en interviewtechnieken4.
Het onderzoek omvat 20 interviews van maximaal 45 minuten. De interviews zijn gehouden met
Directeuren Bedrijfsvoering, stafmedewerkers, managers, preventiemedewerkers,
veiligheidskundigen, ervaren en minder ervaren buitenlandreizigers zoals onderzoekers en
studenten bij Wageningen UR. Buiten Wageningen UR zijn interviews gehouden met personen
die een sleutelrolpositie hebben bij het ministerie, instellingen voor hoger onderwijs en
kennisinstellingen. Een lijst met onderzoeksvragen is als leidraad gebruikt en staat in bijlage 3.
De lijst met geïnterviewde personen staat in bijlage 4.
Tijdens het interview zijn steekwoorden opgeschreven, is in enkele gevallen het interview
opgenomen en is aan het eind samengevat en afgerond. Direct na het interview is een verslag
gemaakt met de relevante punten voor de onderzoeksvragen en de context van het onderzoek.
De antwoorden en zienswijzen van de geïnterviewden zijn met voetnoten in de tekst
verantwoord.
Op basis van gebruikte risicobeheersinstrumenten zoals de Wageningen UR Compliance Scan en
de RI&E, een documentenonderzoek, de interviews en telefonische verificatiegesprekken ontstaat
een duidelijker beeld van de veiligheidscultuur, die informatie biedt op welke wijze de
verbetermaatregelen efficiënt en effectief gerealiseerd kunnen worden.
De deskresearch en de fieldresearch moeten in elk geval antwoord geven op de probleemstelling
en hoofd- met deelvragen zoals beschreven in paragraaf 1.3.

Analyse en rapportagefase
In deze fase vindt verdere analyse van de verzamelde gegevens en een kwalitatieve toetsing
plaats op een aantal aspecten zoals gebaseerd op de onderzoekdeelvragen, beschreven in
paragraaf 1.3.
 is het beleid op schrift aanwezig en, zo ja, wat is de kwaliteit?
 Is het beleid gecommuniceerd en, zo ja, op welke wijze?
 Is het beleid transparant, eenduidig en efficiënt geïmplementeerd?
 is de uitvoering van het beleid en de procedures in voldoende mate geborgd?
Op basis van de analyse worden verbetermogelijkheden gegeven. Op basis van de conclusies en
aanbevelingen is een implementatieadvies beschreven.

3
4

HVK module 2 adviesvaardigheden /Roos van Leary Syllabus module 2 tab 6 p 2,3 / Actief luisteren Syllabus module 2 tab 4 p.
3,4. / Competentie ‘kunnen analyseren’ / tips actief luisteren, competenties HVK en de sheets, november 2014.
Web t: http://evaluationtoolbox.net.au/index.php?option=com content&view=article&id=31&Itemid=137

18

4 Resultaten
De volgende paragrafen gaan over de wet- en regelgeving die van toepassing is voor
medewerkers/studenten die voor een dienstreis of worden uitgezonden voor korte of langere tijd
naar het buitenland. De werkgeversaansprakelijkheid en ‘goed werkgeverschap’ is uitgelegd en
zijn de ‘grenzen van de zorgplicht’ vanuit juridisch perspectief besproken.

Deskresearch, juridisch kader
De werkgever die een werknemer uitzendt of laat reizen naar het buitenland, moet zich op basis
van het Burgerlijk Wetboek houden aan de wettelijke zorgplicht voor veiligheid en gezondheid
van de werknemer. De reikwijdte van de zorgplicht staat in:
 Arbeidsomstandighedenbesluit, Hoofdstuk 4, artikel 4.1b (zorgplicht van de werkgever);
 artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek (BW) (werkgeversaansprakelijkheid);
 artikel 7:611 BW (goed werkgeverschap).

4.1.1 Arbeidsomstandighedenwetgeving
In hoeverre de werkgever voor zijn werknemers in het buitenland aan zijn zorgplicht voldoet, is
ook bepaald door de verplichtingen die de werkgever heeft volgens de Arbowet en andere
publiekrechtelijke regelingen5.
De werkgever wordt bij een arbeidsgerelateerd ongeval of andere schade geconfronteerd met de
regimes van genoemde BW artikelen (arbeidsrecht, civiel recht). Dit blijkt uit het eerder
genoemde Fugro-arrest (Hoge Raad, 26 november 2010, NJ 2010,635)6 Web, zie toelichting op
het arrest in paragraaf 4.1.8. Ook uit andere regelgeving zoals de Arboregeling en het
Werktijdenbesluit kan aansprakelijkheid voortvloeien.
De Nederlandse Arbowet is alleen op Nederlands territorium/grondgebied van toepassing. In
Nederland ligt de primaire verantwoordelijkheid voor het arbobeleid volgens de Arbowetgeving
vooral bij de werkgever en die moet voor zo optimaal mogelijke arbeidsomstandigheden zorgen
door goede afspraken te maken tussen werkgever en werknemer. In die gevallen is het cruciaal
dat de werkgever een helder Arbobeleid heeft en daarnaar handelt. De volgende artikelen uit de
Arbowet (AW) zijn van belang als een werkgever werknemers op dienstreis, missie of uitzending
stuurt en als een onderwijsinstelling studenten op stage of studiereis stuurt naar het buitenland:
Artikel 3 (AW); De werkgever zorgt voor de veiligheid van werknemers rekening houdend met
alle aan de arbeid verbonden aspecten.
Artikel 3 lid 1 sub b AW; Gevaren en risico’s voor veiligheid en gezondheid van de werknemer
worden zoveel mogelijk bij de bron voorkomen of beperkt, daarna worden collectieve
maatregelen genoemd, gevolgd door individuele maatregelen en maatregelen rond Persoonlijke
Beschermingsmiddelen.
Artikel 8 AW; Medewerkers dienen voldoende voorlichting te krijgen over risico’s.
Artikel 11, lid e AW; Medewerkers dienen gevaarlijke situaties te melden en te werken conform
gegeven instructies.
5

Het civielrecht gaat over verhouding tussen personen en is voor al in het Burgerlijk Wetboek geregeld. Het publiekrecht geeft

regels ten aanzien van de verhouding tussen de burger en overheid, onderdelen zijn; bestuursrecht, strafrecht, staatsrecht en
fiscaal recht.
6

Web: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2010:BN9977
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Voor studenten/stagiaires is de Arbowet ook van toepassing, dit is in paragraaf 4.1.7 uitgelegd.
Uitgangspunt; de Arbowet biedt kaders voor de werkgever om aan de zorgplicht te voldoen. Als
niet wordt voldaan aan de concrete normen zoals beschreven in de eerder genoemde artikelen
van de Arbowet dan is de werkgever vrijwel altijd civielrechtelijk aansprakelijk. De opmerking ‘de
werknemer had zelf beter moeten opletten’ houdt civielrechtelijk niet stand zoals uit het
genoemde Fugro-arrest is aangetoond. Dit geldt vooral voor de verhoogde risico’s zoals de
reizen, lokaal vervoer, het verblijven en het werken in het buitenland. In paragraaf 4.15 worden
de werkgeversaansprakelijkheid en de verdergaande voorzorgsmaatregelen nader uitgelegd.
Reikwijdte; de Arbowet gaat in de eerder genoemde artikelen uit van een werkruimte. De vraag
is of Wageningen UR voldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen en zijn werknemers en
studenten goed heeft geïnstrueerd over alle gevaren en risico’s. Dit geldt zowel voor de werkplek
in Nederland als voor de werkplek in het buitenland. Voor de werkplek op afstand is dit
gebaseerd op het zorgplichtbeginsel, omdat dagelijks toezicht in de regel niet mogelijk is. Dit
betekent dat Wageningen UR actief moet inventariseren wat de gezondheids- en
veiligheidsrisico’s zijn tijdens het werk in dat buitenland.
Internationaal kader; een ander belangrijk aspect is dat de Nederlandse Arbowetgeving7 Web voor
het grootste deel één op één is overgenomen uit de Europese richtlijnen voor
arbeidsomstandigheden. Binnen Europa is de kaderrichtlijn voor arbeidsomstandigheden van
toepassing; buiten Europa (EER) zijn de Arbowet en het werktijdenbesluit van het land zelf van
toepassing.

4.1.2 Vaccinaties, wettelijk kader
Voor het verblijven in het buitenland geldt soms een vaccinatieplicht voor de werknemer. Er zijn
vier soorten wetgeving van belang bij vaccineren: de Arbowet, het Arbobesluit, Europese
wetgeving (bijlage VII) (2) en het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 3 AW; De werkgever zorgt voor de veiligheid van werknemers rekening houdend met alle
aan de arbeid verbonden aspecten.
Hoofdstuk 4, artikel 4.1b Arbeidsomstandighedenbesluit; Zorgplicht van de werkgever.
Grondwet artikel 11; het recht op de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam
De Arbowet schrijft voor dat iedere werknemer, die een kans heeft tijdens het werk een
infectieziekte op te lopen welke met vaccinatie voorkomen kan worden, op kosten van de
werkgever de vaccinatie aangeboden moet krijgen. Voor landen buiten de EER vindt in dat land
vaccinatie overeenkomstig de nationale wetgeving en/of praktijk plaats.
Het Arbobesluit Toxische Stoffen en Biologische Agentia (KIZA 8 Web) als onderdeel van de
Nederlandse Arbowetgeving is bijna één op één overgenomen uit de Europese regelgeving. Dit
besluit verplicht de werkgever het toepassen van de arbeidshygiënische strategie. Daarnaast
moet de werkgever ook het bio-arbeidshygiënische principe toepassen. Dit principe houdt in dat
de werkgever altijd vaccinatie moet aanbieden tegen ziekten waartegen vaccinatie bestaat en
waaraan de werknemer kan worden blootgesteld. In bijlage VII van het Europese besluit
betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan
biologische agentia op het werk staat dat de vaccinatie gratis moet zijn en dat de betreffende
werknemer op de hoogte moet worden gesteld van de voor- en nadelen van de vaccinatie. Het is

7

Web www.Wetten.Overheid.nl Arbeidsomstandighedenwet
http://www.kiza.nl/content/arbobesluit-afdeling-9-biologische-agentia
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een wettelijk recht van de werknemer om vaccinatie te weigeren, men kan de betrokkene er niet
toe dwingen (Publicatieblad voor de EU, Richtlijn 2000/54/EG,18 september 2000).

4.1.3 Arbowetgeving binnen Europese Economische ruimte
De basisregels voor bescherming van veiligheid en gezondheid van werknemers in de EU en
derde9 landen staat in Kaderrichtlijn 89/391/EEG.10 Vanuit deze Kaderrichtlijn zijn specifieke
richtlijnen vastgesteld per sector. Voorbeelden van richtlijnen zijn: zware lasten,
arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en gevaarlijke stoffen.
Deze richtlijnen zijn rechtstreeks bindend, dus verplicht, voor de Europese Lidstaten en de
zogenaamde derde landen (kader). Als deze richtlijnen zijn opgenomen in de nationale
wetgeving, dan zijn de richtlijnen ook bindend voor bedrijven en organisaties, bijvoorbeeld
Wageningen UR. De derde landen volgen ook de richtlijnen van de European Union Information
Agency for Occupational Safety and Health (EU-OSHA).
De Europese Unie en drie van de landen: Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland –
vormen de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA). In de EER is sprake van vrij verkeer van goederen,
personen, diensten en kapitaal. De EER bestaat sinds 1992. De derde landen hebben daarom ook
nationale focal points die volledig deel uitmaken van het EU-OSHA-netwerk. Zij worden op dezelfde
manier behandeld als de lidstaten. Werkgevers en werknemers zijn zelf verplicht om maatregelen te
nemen die beroepsongevallen en beroepsziekten moeten voorkomen. Zoals voorlichting, opleiding
en raadpleging van instructies. Bedrijven die hun werknemers tijdelijk in het buitenland laten
werken, moeten voldoen aan de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden die gelden in het
land waar het tijdelijke werk plaatsvindt. In het kader van uitzendingen binnen Europa vallen
werknemers onder de genoemde kaderrichtlijn en de ingevoerde Arbowet per lidstaat.

4.1.4 Arbowetgeving buiten de Europese Economische Ruimte
De verdragen van het International Labour Organisation (ILO) zijn van invloed op de
Nederlandse Arbowetgeving. De ILO is een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties
(1919) en bestaat uit vertegenwoordigers van overheden, werkgevers, werknemers uit 187
lidstaten met inbegrip van alle Europese lidstaten. Het Europees Agentschap voor veiligheid en
gezondheid op het werk, de EU-OSHA11 Web, is in Europa leidend als het gaat om Arbo-zaken.
Elke EU-lidstaat heeft hiervoor een National Focal Point waarin overheden, werkgevers en
werknemers samenwerken. Het Agentschap stimuleert gezonder, veiliger en productiever werken
voor ondernemingen, werknemers en regeringen. Eén van de beleidsgebieden is
arbeidsveiligheid en gezondheid (Occupational Safety And Health).
Op de ILO website staan de landen geregistreerd die zich conformeren aan de ILO beleid met
betrekking tot diverse beleidsgebieden. De medewerkers, studenten en stagiaires vallen onder
de plaatselijke Arbowetgeving volgens de uitgangspunten van het ILO. Met andere woorden,
bedrijven die hun werknemers tijdelijk in het buitenland laten werken, moeten voldoen aan de
arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden die gelden in het land waar het tijdelijke werk
plaatsvindt. Tijdens problemen op Arbogebied, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een
arbeidsongeval of een ernstige/besmettelijke ziekte, wordt vaak contact gelegd met de
ambassade van dat land of met de werkgever in Nederland 12Web.

9

Derde landen; dit zijn landen niet lid zijn van de Europese Unie maar wel samenwerken binnen de Europese Economische ruimte
(EER) en ook op arbeidsomstandighedenwetgeving geharmoniseerd beleid nastreven.
10
http://eur-lex.europa.eu/ en Rijksdienst Voor Ondernemen www.rvo.nl
11
OSHA; https://osha.europa.eu
12
Internationale Arbeidsorganisatie (ILO website: www.ilo.org)
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4.1.5 Werkgeversaansprakelijkheid, artikel 7:658 BW
Uit de arresten van de Hoge Raad blijkt dat er steeds meer jurisprudentie wordt gevoerd over
werkgeversaansprakelijkheid. De werkgever is verplicht ervoor te zorgen dat de werknemers in
een veilige omgeving kunnen werken.
De vraag is wanneer en tot welke juridische grens de werkgever aansprakelijk is. Ook is van
belang welke verzekeringen de werkgever wettelijk verplicht moet afsluiten als vangnet voor de
werknemer.
De hoofdregel van werkgeversaansprakelijkheid staat in artikel 7:658 BW. Dit artikel legt een
ruime zorgplicht op aan de werkgever voor de werknemer die schade oploopt in de uitoefening
van zijn werkzaamheden, tenzij de werkgever aantoont dat hij in voldoende mate voldoet aan
zijn zorgplicht of als de schade in belangrijke mate is toe te wijzen aan opzet of bewuste
roekeloosheid. Hier is sprake van omgekeerde bewijslast.
De werkplek en de middelen en werktuigen waarmee wordt gewerkt, dienen ingericht te zijn ter
voorkoming van schade. Ook moeten de werknemers voldoende worden geïnstrueerd. De
naleving van al deze maatregelen moet worden gecontroleerd. Lid 1 van art. 7:658 BW geeft aan
dat de werkgever wordt verplicht om verdergaande maatregelen dan de arbeidsomstandighedenwetgeving uit te voeren. De werkgever moet dus preventieve en repressieve maatregelen
treffen. De werkgeversaansprakelijkheid blijft bestaan en je kunt dus niet tegen een werknemer
zeggen ‘je moet het zelf maar regelen’ of ‘je had beter moeten opletten’. In paragraaf 4.2.8 is
uitgelegd hoe de organisatie op basis van risicobeoordelingen de juiste maatregelen kan treffen
voor specifieke buitenlandactiviteiten.
Wat van de werkgever mag worden verlangd, hangt af van de omstandigheden van het geval.
De wetgever stelt als sanctie op de niet-nakoming van deze zorgplicht de werkgever
aansprakelijk voor de eventuele schade van de werknemer. De werkgever kan aan zijn
aansprakelijkheid ontkomen als hij aantoont dat de schade ook zou zijn ontstaan wanneer hij wel
aan zijn zorgplicht zou hebben voldaan. Een voorbeeld kan zijn een ongeluk tijdens het vervoer
in het buitenland.
Een student wijzen op zijn eindverantwoordelijkheid om een aanvullende zorgverzekering af te
sluiten en daarbij aangevend dat dit de eigen verantwoordelijkheid is, valt onder de
waarschuwingsplicht volgens 7:658 van de werkgever. Met andere woorden, ‘je bent zelf
verantwoordelijk voor een goede aanvullende verzekering’.

4.1.6 Goed werkgeverschap, art. 7:611 BW
Op basis van art. 7:611 BW zijn de werkgever en de werknemer verplicht zich als een
goed werkgever respectievelijk goed werknemer te gedragen. Dit betekent dat ook zorgplicht
geldt voor (werk)omstandigheden die de werkgever niet zelf kan beïnvloeden, maar waarvoor de
werkgever toch aansprakelijk is. Dit artikel is vooral van belang als werknemers worden
uitgezonden naar landen of regio’s met verhoogde veiligheidsrisico’s. Het alleen maar
waarschuwen door de werkgever voor gevaren is niet toereikend.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken13web geeft op haar website informatie over mogelijke en
nieuwe veiligheidsrisico’s van landen. Wanneer de veiligheidssituatie in een land verslechtert,
kan het ministerie aanraden om niet naar een bepaald gebied te reizen (bijlage 5). Een negatief
reisadvies is niet bindend en heeft geen juridische grondslag voor de werkgever.

13

Web: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen
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Waar heeft de werkgever weinig invloed op?
Op verkeerongevallen en geweldsincidenten in gebieden met een verhoogd veiligheidsrisico heeft
de werkgever weinig of geen invloed. In deze gevallen heeft de Hoge Raad bepaald dat de
werkgever verplicht is zorg te dragen voor een ‘behoorlijke verzekering’ of de werknemer in de
gelegenheid te stellen zo’n verzekering zelf af te sluiten. Doet de werkgever dat niet, dan is
daarmee zijn aansprakelijkheid bepaald op basis van artikel 7:611 BW. Hierbij speelt eveneens
de aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid van artikel 6:248 BW een rol.
Als de werkgever niet zorgt voor een verzekering of een andere voorziening waardoor de
werknemer (een deel van) zijn schade vergoed krijgt, dan kan de werkgever aansprakelijk
worden gesteld op basis van art. 7:611 BW. Dit is de zogenaamde ‘indirecte zorgplicht’. Dit
speelt wanneer een werknemer zich voor het werk in het buitenlandse verkeer begeeft.
De Social Sciences Group (Maatschappijwetenschappen) van Wageningen Universiteit en in het
bijzonder de leerstoelgroep ‘Humanitaire Hulp en Wederopbouw’ zenden regelmatig
medewerkers en studenten uit naar (post) crisisgebieden. Ook heeft Wageningen UR meerjarig
contractonderzoek lopen in niet-westerse landen waar sprake is van wisselende
veiligheidssituaties. Rekening houdend met sociale en ethische aspecten en in het belang van het
onderzoek in dat land14 kan het onderzoek niet zomaar worden stopgezet. De informatie van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken over reisadviezen zijn vaak te risicomijdend en grofmazig.
Uit de deskresearch en de interviews15 blijkt dat Wageningen UR deze indirecte zorgplicht sinds
2015 heeft afgedekt door een molestverzekering en standaardonderdeel is van de collectieve
reis- en ongevallenverzekering.
Verbetermogelijkheden molestverzekering
 Juridische Zaken controleert periodiek of uitkeringsvoorwaarden van de
molestverzekering dekkend zijn met risicoprofiel16 van Wageningen UR. Verzekeraars
mogen namelijk zelf bepalen of ‘klein molest’ onder de dekking valt en passen dit
regelmatig aan.
 HR-Centraal vermeldt in het reisbeleid dat de molestverzekering een standaardonderdeel
is van de reis-en ongevallenverzekering bij bezoek aan een land met een ernstig
veiligheidsrisico.

4.1.7 Studenten/stagiaires
Voor een stagiair gelden dezelfde regels als voor vaste werknemers conform de Nederlandse
Arbowet of op Europees niveau de kaderrichtlijn.
De onderwijsinstelling (College van Bestuur) is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid
van de studenten en stagiaires in het buitenland. Studenten/stagiaires vormen een ‘kwetsbare’
groep omdat zij doorgaans weinig reis- en werkervaring hebben en dit extra veiligheids- en
gezondheidsrisico's met zich meebrengt en daarom deze groep extra aandacht verdient.
De zuivere stageovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610
Burgerlijk Wetboek. In de stageovereenkomst is al dan niet van sprake van een stagevergoeding
en geen sprake van loon. Wanneer een student als stagiair (werk/leertraject) aan het werk gaat
en dus onder gezag van een bedrijf gaat werken, dan is dit bedrijf of de stagebiedende
organisatie verantwoordelijkheid voor deze stagelopende student. Het bedrijf bepaalt wat de
stagiair wel en niet moet doen in de vorm van dagelijkse begeleiding en geeft de noodzakelijke
14

Persoonlijke communicatie I. Grimm, 11 mei 2016.
Persoonlijke communicatie I. Grimm, 11 mei 2016.
16
Persoonlijke communicatie T. Hilhorst (hoogleraar Disaster studies, Maatschappijwetenschappen Wageningen UR), 9 juni 2016
15
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arbeidsmiddelen. De stagiair is juridisch gezien de ongeschikte. De stagiair heeft ook recht op
kosteloze verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit is één van de aspecten die in
de stageovereenkomst van de onderwijsinstelling moet zijn geregeld.
Werkgeversverantwoordelijkheid voor een student /stagiair
Student/stagiair binnen de EER
De werkzaamheden vallen onder de kaderwet, de zogenaamde Kaderrichtlijn17 voor veiligheid en
gezondheid op het werk. Citaat18:
Een ander juridisch gevaar voor de werkgever/patroon tijdens de stage is de
werkgeversaansprakelijkheid voor schade die de stagiair leidt in de uitoefening van de
werkzaamheden. Op grond van 7:658 lid 4 BW is degene die in zijn onderneming arbeid laat
verrichten aansprakelijk voor schade van tewerkgestelde arbeidskrachten, ook als dat formeel
geen werknemers (werkzaam op grond van een arbeidsovereenkomst) zijn. Ook voor stagiaires
geldt dus de wettelijke plicht om zodanige maatregelen te nemen dat schade wordt voorkomen.
In eerdere rechtspraak is een dergelijke claim van een stagiair succesvol gebleken,
bijvoorbeeld: Hof Arnhem 7 mei 1996, JAR 1996, 127.1 Web
Student/stagiair buiten de EER
Buiten de EER is de lokale Arbowetgeving en de lokale werk- en rusttijden regelingen van dat
land van toepassing voor het werk dat de student/stagiair daar uitvoert. De Nederlandse
Arbowet is bepalend voor het maximaal aantal werkuren per dag en per week. Een diepgaandere
analyse is niet uitgevoerd.

4.1.8 Waar ligt de grens van zorgplicht?
In de voorgaande paragrafen is een analyse van relevante wetgeving gemaakt. Duidelijk is
geworden dat de begrippen ‘werkplek’ en in uitoefening van de werkzaamheden letterlijk in de
Arbowet staat, maar volgens jurisprudentie19 en literatuur veel ruimer moeten worden
geïnterpreteerd. De werkgever of de onderwijsinstelling moet zeggenschap hebben over de
plaats van het ongeval of bevoegd zijn om aanwijzingen te geven op de wijze van uitoefening de
werkzaamheden van de werknemer. Hieronder volgen twee voorbeelden van Hoge Raad arresten
om een beeld te vormen wat wel en niet valt onder zorgplicht en waarschuwingsplicht van de
werkgever valt.
Het eerste voorbeeld is het Fugro-arrest20. Een werknemer had in West-Afrika verontreinigd
drinkwater gedronken uit een fles. De werkgever had de werknemer geïnstrueerd over het niet
drinken van water uit onverzegelde flessen. Daarmee had de werkgever voldaan aan de
zorgplicht voor veilige werkomstandigheden op basis van het publiekrecht (civielrecht).
Een tweede voorbeeld is het arrest ‘konijn haas’ 21Web Dit arrest zaak betrof een werknemer die
als schoonmaker bij een chemiereus werkzaam was. Deze had op een (omsloten)
bedrijventerrein met zijn fiets een aanrijding gehad met een konijn of haas en was als gevolg
daarvan lelijk gevallen. De werknemer stelde de werkgever hiervoor aansprakelijk nu deze
17

Kaderrichtlijn voor veiligheid en gezondheid op het werk 89/391/EEG (Europese Arbowet) met onderliggende richtlijnen
(www.ohsa.eruopas/fpo/netheerlands/nl/legislation/arbeidsomstandigheden.
18
mr. Régine de Wit (specialist arbeidsrecht) – De Gier | Stam & Advocaten September 2011
19
HR 20 februari 2009, NJ 2009, 335 en HR 12 december 2008, NJ 2009,332.
20
HR 26 november 2010, NJ 2010, 635
21
Web: http://uitspraken.rechtspraak.nl/ Uitspraak Kantonrechter Terneuzen 9 januari 2013, ECLI:NL:RBZWB:2013:166
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onvoldoende maatregelen zou hebben genomen ter voorkoming van dit gevaar. Dit ongeval als
voorbeeld, hoe zeldzaam ook, kan zich (bijna) overal voordoen en degene die het betreft heeft
domweg pech, maar dat leidt niet tot de conclusie dat van een werkgever in het algemeen in het
kader van de zorgplicht als bedoeld in artikel 7:658 BW gevorderd kan worden dat hij er naar
streeft om ook dit soort in de natuur gelegen zeer kleine risico’s volledig uit te sluiten. Het leven
houdt teveel eigen risico’s in, risico’s die los en onafhankelijk van de zorgplicht van de werkgever
bestaan en kunnen ontstaan. Er blijven situaties denkbaar waar sprake is van ‘domweg pech’,
zoals de botsing met een konijn (of een haas).
Op het moment dat er geen sprake is van een werksituatie maar een privésituatie van de
werknemer, dan is dat in de regel de grens van de toepassing van artikel 7:658 BW. Dit
betekent dat niet het gehele verblijf (dienstreis, missie of uitzending) in het buitenland als
werkgerelateerd kan worden beschouwd. De zorgplicht en waarschuwingsplicht gaat ver, maar
de werkgever kan niet voor alle mogelijke gevaren aansprakelijk worden gesteld. Een van de
studenten wil tijdens het onderzoek als toerist naar een gebied dat kleurcode rood heeft volgens
het BuZa reisadvies. Vooraf is besproken dat die vakantiedagen in dat ‘rode’ gebied onder het
eigen risico vielen. De reden is, dat dit een feit betreft van algemene bekendheid en er ook
sprake moet zijn van goed werknemersschap. Het bespreken van goed werknemersschap valt
buiten dit onderzoekskader.

De reikwijdte van de zorgplicht is een rekbaar begrip en vaak inzet tot
jurisprudentie. Om die reden moet de bijna grenzeloze zorgplicht zowel letterlijk
als figuurlijk zijn georganiseerd door de werkgever.

4.1.9 Compliance Scan Arbo, Veiligheid en Milieu
Analyse
De centrale sectie Veiligheid en Milieu (V&M) heeft de zogenaamde Compliance Scan ontwikkeld.
Dit managementinstrument is een spreadsheet met alle van toepassing zijnde Arbo, Veiligheid en
Milieuwetgeving voor Wageningen UR.
In 2015 is invulling gegeven op de punten “PLAN”
en “DO” (PDCA-kwaliteitscirkel van Deming). Door
het invoeren van de compliance scan krijgt elke
KAM-kolom een beeld van het functioneren van het
beleid op centraal en decentraal niveau en dus ook
van de hele KAM-kolom. Per item is de
aanwezigheid van beleid en de voortgang van
implementatie beoordeeld en afgevinkt als het
onderdeel voldoende scoort. De controle van de
uitvoering, al dan niet aangevuld met noodzakelijke
verbeteringen, valt in de “CHECK” en “ACT” fases.
Tot op heden (IST maart 2016) lijkt de organisatie
goed te scoren, ‘veel fits, weinig gap’s’. Bij de start van dit project waren de arbo/veiligheidscoördinatoren moeizaam te overtuigen van nut en noodzaak van deze nieuwe
scanmethode omdat de audits en inspecties veel tijd kosten. De sectie V&M vindt het belangrijk
om een transparant ‘fit en gap’/dashboardoverzicht te presenteren aan de Raad van Bestuur.
V&M gebruikt dit als instrument voor het opstellen van het meerjarenbeleidsplan voor Arbo,
Veiligheid en Milieu.
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Verbetermogelijkheden
 De Compliance Scan kan worden benut om de aanwezigheid en het functioneren van het
reis- en vaccinatiebeleid te toetsen. Het hoeft geen gedetailleerde scan te zijn volgens de
PDCA cyclus omdat de RI&E methode hierin al voorziet.
 Het is wenselijk dat HR-centraal het initiatief neemt en met de HR-kolom bepaalt op
welke wijze incidenten/ ongevallen ontstaan tijdens werkzaamheden in buitenland
worden geregistreerd en de meldingen opneemt in de gebruikte incidentenmonitor. Het
doel is om uitgevoerde preventieve een repressieve maatregelen continue te verbeteren.

Fieldresearch (verificatiefase)
Als het reisbeleid niet bekend is of beperkt geïmplementeerd is, dan kan dit in de praktijk leiden
tot knelpunten en risico’s’. De effecten kunnen zijn: minder betrokkenheid en motivatie van de
medewerkers en de minder zicht hebben op de uitvoering op decentraal niveau. Als niet wordt
voldaan aan de wet- en regelgeving is het uitvoeren van maatregelen noodzakelijk. In volgende
paragrafen is getoetst in hoeverre de werkgever voldoet aan de Arbowet,
werkgeversaansprakelijkheid (artikel 7:658 BW) en aan goed werkgeverschap (artikel 7:611
BW). Na onderzoek van de beleidsstukken en risicobeheersinstrumenten zoals de RI&E en de
Compliance Scan, en interviews is de veiligheidscultuur van Wageningen UR indicatief bepaald
om het implementatieplan te laten aansluiten op ontwikkelingsfase van de organisatie.

4.2.1 Analyse van het centraal vastgesteld Reisbeleid
Bij de analyse van de onderstaande documenten zijn de onderzoekdeelvragen, A en B zo goed
mogelijk beantwoord.
Deelvraag A. Is er sprake van een eenduidig reisbeleid voor veilig en gezond uitvoeren van
veldwerk activiteiten in niet-westerse landen voor studenten en medewerkers?
Deelvraag B. Is het beleid getoetst aan Arbo-, veiligheidswetregelgeving in Nederland en
buitenland?
De volgende documenten zijn geanalyseerd:
a) Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR (artikelsgewijze richtlijnen)
b) Reisbeleid Wageningen UR (kaders)
c) Dienstreizen of uitzending naar gebieden met verhoogd of aanwijsbaar risico
d) Protocol vaccinaties, medische vervolg onderzoek bij uitzending buitenland.
a) De Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR
De uitvoeringsregeling is vastgesteld door de Raad van Bestuur (2013) en beschrijft de
procedures van de dienstreizen binnen Nederland en in het buitenland. Het document refereert
onder andere aan artikelen van de CAO van de Nederlandse Universiteiten. De regeling
artikelsgewijs opgesteld en beschrijft onder andere: definities, wijze van vervoer, reis- en
verblijfskosten, vergoedingen aansprakelijkheid, declaraties, regeling, ziekte, ongeval verlies,
diefstal. De regeling bevat een aantal duidelijk gedefinieerde begrippen zoals dienstreis, missie,
uitzending, werkgever, werknemer en is van toepassing voor werknemers maar niet voor
studenten van Wageningen UR. Een aanvullend deel gaat over uitzending en risicovolle gebieden.
Bij reizen naar risicovolle gebieden moet men calamiteitenprotocol opstellen en is het aanbod om
een safety and security cursus te volgen. Een deel van de regeling over veiligheid en security is
onduidelijk omdat de begrippen calamiteitenprotocol en risicovolle gebieden en de genoemde
cursus niet nader zijn gedefinieerd. Er zijn geen verwijzingen vermeld naar andere beschikbare
stukken die onderdeel zijn van deze uitvoeringsregeling.
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b) Het Reisbeleid van Wageningen UR
Dit document is vastgesteld door de Raad van Bestuur (2014) en geeft de kaders aan van reizen
in Nederland en naar het buitenland.
Volgens de inleidende tekst is het van toepassing voor ‘medewerkers’. Hiermee wordt bedoeld
medewerkers, student, gastmedewerker met en zonder dienstverband. De leidinggevende moet
gelezen worden als leidinggevende of studiebegeleider volgens de leeswijzer. Het reisbeleid
bevat een aantal niet duidelijk gedefinieerde begrippen. Een begrippenlijst ontbreekt. De
verantwoordelijkheden zijn niet concreet beschreven. In de praktijk blijkt dat veel van de
genoemde kaders niet worden toegepast voor studenten. Dit geldt bijvoorbeeld op de manier
waarop dienstreizen worden geboekt. Als kader wordt gesteld dat het niet medewerkers van
Wageningen UR niet is toegestaan om buitenlandse dienstreizen te boeken bij andere
reisagenten, of rechtstreeks bij vliegtuigmaatschappijen of via internet. De reden is dat
Wageningen UR vanuit het oogpunt van veiligheid van de medewerker in het geval van
calamiteiten te allen tijde wil weten in welke landen medewerkers zich bevinden. Volgens het
reisbeleid heeft de reisagent heeft deze informatie altijd beschikbaar. De student boekt niet via
de reisagent maar gaat op internet naar de goedkoopste vlucht op zoek.
Op de laatste pagina van dit document veiligheid aan de orde komt. Uit de tekst blijkt niet of de
zorgplicht ook van toepassing is voor dienstreizen of alleen voor uitzendingen (zie begrippenlijst
in dit rapport). In het reisbeleid wordt het beeld geschetst dat de reisagent alle zorgplicht invult
namens de werkgever voor de medewerker. Het begrip zorgplicht wordt niet concreet
onderbouwd waarom de werkgever een zorgplicht heeft. De invulling van de zorgplicht door de
reisagent beperkt zicht tot het behandelen van de reisaanvraag en het sturen van een
boekingsbevestiging en het opsturen van tickets maar kan wel direct informatie leveren in welk
land de medewerker zich op dat moment bevindt.
c) Dienstreizen of uitzending naar gebieden met verhoogd of aanwijsbaar risico
In bijlage 6 staat de integrale tekst en dit document beschrijft de policy en werkwijze en geeft
aan dat als voor een land een verhoogd of aanwijsbaar risico is volgens de richtlijnen van
ministerie van Buitenlandse Zaken (bijlage 5) dat niet naar het land mag worden gereisd, tenzij
hiervoor, via leidinggevende, vooraf schriftelijke toestemming is verleend door de directie van de
Sciences Group. Ook in dit document zijn de definities en begrippen niet duidelijk. De definities
sluiten niet aan op de risicoindeling en toelichting van de ministerie van Buitenlandse Zaken.
Bijvoorbeeld wat wordt verstaan onder ‘verhoogd of aanwijsbaar’ risico? De werkingssfeer is
daarmee onduidelijk.
Uit de uitgevoerde analyse blijkt dat de praktijk op veel aspecten afwijkt van wat in het
document staat. Zo boekt de student geen reizen via de reisagent en de medewerker krijgt
zonder check een goedkeuring van zijn leidinggevende en zonder autorisatie van directie voor
reizen naar gebieden met een ernstig en zeer ernstig veiligheidsrisico. Dit leidt ertoe, dat zowel
de werkgever als de onderwijsinstelling vooraf geen zicht heeft op het reisgedrag van
respectievelijk werknemer als student/ stagiair. De afkortingen zoals ‘C-HR sectie R&A’ wordt
voor de student en medewerker niet uitgelegd.
d) Protocol vaccinaties, medische vervolg onderzoek bij uitzending buitenland. Het
‘protocol’ bestaat uit een intranettekst op het centrale deel van intranet en wordt beheerd door
de centrale afdeling van Human Resources. Informatie over malariaprofylaxe ontbreekt. De
stelling dat toestemming voor een buitenlandse reis wordt geweigerd als de vaccinatieregels niet
worden opgevolgd, komt uit de lucht vallen omdat in intranettekst niet is vermeld, wie
beslissingsbevoegd is en waar dat op is gebaseerd. In het reisbeleid staat, dat het al dan niet
laten vaccineren, een persoonlijke verantwoordelijkheid is van medewerker en student maar de
samenhang met uitspraken in met het reisbeleid is verwarrend. De praktijk wijst uit; een
centraal vaccinatiebeleid is niet beschikbaar. De reisagent die door de werkgever is
gecontracteerd, boekt alleen reizen en geeft geen informatie over gezondheids- en
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veiligheidsrisico’s zoals ook al bij (zie c) is geconstateerd. De reisagent van Wageningen UR
attendeert reisaanvragers niet op de verplichte en geadviseerde vaccinaties en profylaxe
(malariapillen). Dit geldt zowel voor de voorafgaand aan de reisaanvraag als bij de
boekingsbevestiging. Het is niet duidelijk hoe de werkgever/ onderwijsinstelling zicht heeft en
toeziet op het vaccinatiebeleid en hiermee invulling geeft aan de ruime zorgplicht. In het
Uitvoeringsregeling staat echter dat vaccinatie wel één van de criteria is om toestemming
verlenen voor een dienstreis of uitzending.

4.2.2 Overall score van het reisbeleid
In voorgaande paragraaf (4.2.1.) is de kwaliteit van het beleid per document geanalyseerd.
Op basis van deze analyses is gescoord in hoeverre het beleid aanwezig is per Sciences Groep en
functioneert (Van Alphen en Verhage, 2015). Hiervoor zijn de volgende scores aan de hand van
de RI&E systematiek toegekend:
Gb
Beleid ontbreekt.
Mb
Beleid is beperkt aanwezig of nog maar beperkt geïmplementeerd.
Kb
Beleid is wel aanwezig maar nog niet helemaal geïmplementeerd; verbeteringen zijn
mogelijk.
De letteraanduidingen staan voor:
Beleid Groot (Gb): grote afwijking met het gewenste of noodzakelijke beleid
Beleid Middel(Mb): midden afwijking van het gewenste of noodzakelijke beleid.
Beleid Klein (Kb): kleine afwijking van het gewenste of noodzakelijke beleid.

Figuur 3. Dashboard, status van implementatie van het reisbeleid van Wageningen UR
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4.2.3 Risico-inventarisaties en –evaluaties
Deelvraag C: Geven de decentrale uitgevoerde Risico-inventarisaties en –evaluaties (RI&E’s)
’veldwerk’ een alles omvattend beeld voor de veldwerkactiviteiten bij de Plant Sciences Group en
bij Wageningen UR?
Analyse
Wageningen UR gebruikt de RI&E Manager (Humatix®). Hierin staan de algemene en
verdiepende RI&E van de organisatieonderdelen van Wageningen UR en wordt regelmatig
bijgewerkt. De meeste Arbo-veiligheidsaspectenzijn goed in beeld. Dit blijkt het de
gecontroleerde RI&E’s. De actiepunten in de plannen van aanpak zijn niet of gedeeltelijk
afgerond omdat gaandeweg andere prioriteiten zijn gesteld. De standaard module veldwerk
voorziet niet in vragen over veilig veldwerk in het buitenland omdat het gaat om de Nederlandse
Arbowet en een werkplek op Nederlands grondgebied.
Tabel 2 : Analyse van beschikbare RI&E’s met module veldwerk van Wageningen UR.
Sciences RI&E

RI&E

Toelichting tussen haakjes staat het aantal

Group

uitgevoerd

uitgevoerd

beoordeelde vragen

veldwerk in

(veld)werken

Nederland?

in
buitenland?**

SSG

Ja (mei 2015) Ja

100% geïnventariseerd (22), knelpunten (1),
aangepakt en afgerond (1), betreft alleen veldwerk in
Nederland. Voor RIE veldwerk ‘buitenland’ wordt
verwezen naar extra vragenlijst***) m.b.t. werknemers
die reizen naar risicovolle landen voor onderzoek.

ESG

Ja (april
2014)

Nee

PSG

Nee

Nee

100% geïnventariseerd (22), knelpunten (8),
aangepakt en afgerond (0), alleen gericht op veldwerk
in Nederland. Verbetervoorstellen ‘veldwerk buitenland’
benoemd maar niet uitgevoerd.
Geen

AFSG
ASG

Nee
Nee

Nee
Nee

Geen
Geen

RIKILT*
CDI*

Ja
Nee

Nee
Nee

Geen
Geen

Toelichting op tabel 2
*)
is geen Sciences Group, maar zijn aparte kennisinstituten binnen Wageningen UR.
**)
de definitie ‘werkplek’ is niet geografisch begrensd. Dit wordt uitgelegd in (paragraaf
4.1.1 en 4.1.8),
***) De Preventiemedewerker van de SSG heeft een extra vragenlijst opgesteld, omdat de
standaardlijst niet voldoet voor het veldwerk in het buitenland (bijlage 8). In bijlage 9
staat de uitwerking de RI&E module met de standaard vragenlijst uit de RI&E manager.
Toelichting op de aard van het veldwerk
SSG veel werkt in post-crisis gebieden in het buitenland22 ontwikkelingssociologie, humane hulp,
maar niet of nauwelijks ‘fysiek’ uitvoert in Nederland.
ESG voert wel regelmatig ‘fysiek’ veldwerk in buitenland en Nederland uit zoals landschaps-,
milieu-, geologisch onderzoek.
Bij PSG zijn de veldwerkactiviteiten vooral gericht op land- en tuinbouw gerelateerde activiteiten.
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Persoonlijke communicatie: Annemarie Kroon (KAM coördinator SSG), 23 februari 2016
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De Arbowet stelt dat actuele en getoetste RI&E’ overeenkomstig de bedrijfsactiviteiten aanwezig
moet zijn. De werkgever voldoet niet aan artikel 5 AW. (RI&E veldwerk Nederland inclusief plan
van aanpak).
Verbetermogelijkheden RI&E’s
 Laat de KAM-secties de RI&E’s uitvoeren met specifieke vragen over veldwerk in
aansluiting op de Module biologische agentia en inclusief een plan van aanpak. Bied de
RI&E’s aan voor toetsing door een gecertificeerde kerndeskundige.
 Laat de Veiligheidskundige adviseren om alle dreigingen en gevolgen systematisch in
kaart te brengen voor het organisatieonderdeel, per regio, per reis / per risico
verhogende activiteit met als leidraad, de door ministerie van BuZA vastgestelde
veiligheidsrisico. De aanbeveling is om de Bow-tie toe te passen en een
risicobeoordelingsmatrix op te stellen. Voor meer toelichting zie paragraaf 4.2.8.

4.2.4 De zorgplicht voor studenten en stagiaires nader beschouwd
Tijdens de interviews en gesprekken met studenten blijken studenten weinig tot niet
geïnformeerd te zijn over het reisbeleid. De onderwijsbegeleiders begeleiden vooral hoe je het
onderzoeks- of studie project in het buitenland kunt gaan uitvoeren instrueren over veiligheid.
Gezondheid, veilig werken en security krijgt in verschillende mate en meestal op basis van
gevoel en persoonlijke ervaringen aandacht maar is sterk afhankelijk van de ervaring in dat land
of met een regio in dat land en beschikbare tijd.
Intermezzo
========
Kader: geschetste reiservaring van een student voor een korte studiereis interview23.
Op stage, studiereis naar Colombia
De student heeft naar eigen inzicht de vaccinaties geregeld. Er heeft geen check
plaatsgevonden. De student heeft de reis geregeld via internet en contact opgenomen met de
ambassade in Den Haag voor gezondheid en veiligheid en de BuZA website geraadpleegd.
Via de onderwijsbegeleider zijn ad-hoc extra tips gegeven.
Het uitgangspunt is, dat de universiteit of de gastorganisatie in dat land persoonlijke
beschermingsmiddelen kosteloos verstrekt. Uit een interview bleek dat de student in het land
van aankomst (Colombia) zelf persoonlijke beschermingsmiddelen, laarzen, handschoenen,
moest gaan regelen voor het onderzoek in het oerwoud. Deze bleken niet verstrekt te worden
door de gastorganisatie waar Wageningen Universiteit contact heeft gehad voor het regelen van
de stage. De onderwijsinstelling heeft geen gezondheids-en vaccinatieadvies gegeven. De
student heeft veldwerk (expeditie) uitgevoerd onder begeleiding van de lokale host. De student
De ontbrekende maar noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen zijn ter plaatse
aangeschaft. Er was geen aandacht voor beschikbaarheid en op het juiste gebruik van deze
arbeidsmiddelen. De gastorganisatie hoort toe te zien er was geen sprake van toezicht. De
instructie door de gids voor veilig veldwerk ontbrak. De gids die de studenten begeleidde,
waarschuwde niet voor giftige planten en stekende insecten en gevaarlijke dieren).

23

G. Koorneef, 19 april 2016 en 2 juni 2016
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Foto 1. Werken op hoogte in de tropen. Zijn de
steigers gekeurd? Zo ja, door wie en volgens welke
normen? Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals
valbescherming en beschermende kleding zijn wel
gebruikt.
Bron: B. Diekema, 30 mei 2016

Foto 2. Bij struikelen, vallen of plotselinge diepte of
zachte bodem blijkt waadbroek erg belemmerend
voor goede afloop.
Bron: B. Diekema, 30 mei 2016

========
Bevindingen veilig werken en zorgplicht voor studenten /stagiaires
 Voor studenten is meer aandacht nodig voor gezondheidsadvies en de begeleiding bij
studiereizen en stages in, ondermeer naar Zuid-Amerika, Afrika, Zuidoost-Azië. Zij zijn
een kwetsbare groep, omdat ze jong zijn en /of weinig dienstreiservaring hebben.
 Er is geen overzicht aanwezig van de aan de student of stagiair uitgegeven reis- of
gezondheidsadviezen.
Verbetermogelijkheden
 Het Studentenbureau gaat na welke aandacht er nu is voor gezondheids- en
reisbegeleiding van studenten en stagiaires en wat kan worden verbeterd en zorgt voor
bekendmaking bij onderwijsbegeleiders en studenten.
 Het Studentenbureau regelt dat uitvoering en registratie van de reizigers consulten van
studenten wordt belegd bij het studentenbureau zelf of bij HR-decentraal.
 Sectie Veiligheid en Milieu regelt in overleg met het Studentenbureau dat de voorlichting
voor studenten over veilig en gezond reizen goed wordt georganiseerd.
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4.2.5 Benchmark universiteiten en ngo’s in Europa
Deelvraag E: Hoe hebben andere kennisinstellingen in Europa het veilig en gezond werken in
het buitenland georganiseerd?
Nederlandse organisaties: Vrijwel alle universiteiten hebben een Regeling studeren in het
buitenland in het kader van uitwisselingsprogramma’s binnen en buiten EU, bijvoorbeeld
Universiteit van Leiden en Rotterdam. De regelingen zijn vaak gericht op het geven van
praktische informatie waar je als student aan moet denken als je gaat studeren of voor stage
naar het buitenland gaat. De uitvoering is meestal belegd bij HR afdelingen of studentenbureaus
Buitenland. Er is weinig publieke en actuele informatie beschikbaar, zoals op internet websites
van HR-stafafdelingen of websites met informatie over Arbo, milieu en Veiligheid.
Een uitnodiging voor een interview over het buitenlandbeleid/reisbeleid bij Rode Kruis werd
afgeslagen met als reden dat het privacy gevoelig informatie betreft.
Bevindingen
 Universiteit Leiden heeft naast een Reisbeleid Buitenland ook een Brochure gemaakt
 Erasmus MC en Universiteit van Utrecht, het Koninklijk Instituut Tropen (KIT) en
ministerie van Buitenlandse Zaken hebben dit op vergelijkbare wijze georganiseerd, het
beleid op papier staan maar zijn net zoals Wageningen UR, volger van wet- en
regelgeving.
 In de beleidstukken van het KIT, ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa)zijn
verantwoordelijkheden beslissingsbevoegdheden en taakbeschrijvingen explicieter
vastgelegd dan bij Wageningen UR, minder richtinggevend en meer sturend. Bij deze
organisaties zijn dienstreizen en uitzendingen naar niet-westerse landen de kernactiviteit
en wordt buitenlandbeleid als onderdeel van de bedrijfsvoering beschouwd. Deze twee
organisaties besteden voorafgaand aan de reis meer aandacht aan de uitvoering van
(periodiek) medisch onderzoek, korte gezondheidschecks24. Registraties van registraties
van ongewenste gebeurtenissen, incidenten met letsel worden in een incidenten
registratiesysteem bijgehouden25. Bij het KIT en BuZa volgen medewerkers jaarlijks een
bewustzijn/Safety and Security training waarin: cultuursensitiviteit26, vaardigheidstraining
bij diefstaf, bedreiging, gijzeling, nood met een instructie en hoe om te gaan met sociale
media. Genoemde aspecten krijgen ook regelmatig aandacht in periodieke voorlichting
sessies. Bij terugkomst in Nederland is via bedrijfsarts aandacht voor het voorkomen of
behandelen van stresssituaties, burn-out.

Organisaties binnen de EU: Vooral Engelse Universiteiten bijvoorbeeld Oxford en Lancashire
hebben uitgebreide Health and Safety en Security informatie op het internet gepubliceerd,
bijvoorbeeld handreikingen voor gezondheid (welfare) en veiligheid voor studenten en
medewerkers waarvan sommige trainingen op dit gebied.
De uitgebreide vragenformulieren vragen zeer veel details. Op welke wijze uitvoering wordt
gegeven aan deze workflow is op grond van de informatie niet duidelijk. De informatie is gericht
op integrale veiligheidsaspecten waarbij de veiligheid van medewerker/ student een hoge
prioriteit maar ook financiële en emotionele schade, juridische aspecten, imago van de
organisatie aandacht krijgen.

24
25
26

Persoonlijke communicatie W. Heemskerk, Senior adviseur, Koninklijk Instituut voor de Tropen, 30 mei 2016
Persoonlijke communicatie B. Schaapveld, ministerie van Buitenlandse Zaken, 30 mei 2016,
Cultuursensitiviteit; het vermogen om culturele verschillen waar te nemen door een open houding en gedrag te tonen, Wikipedia
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Organisaties die actief zijn op het gebied van aardwetenschappen (geologisch veldonderzoek)
besteden veel aandacht aan veiligheid en gezondheid tijdens het fysieke veldwerk zoals de
Engelse organisatie NERC27web . De wijze implementatie en borging van het beleid bij deze
organisatie is niet verder uitgezocht en valt buiten de scope van dit onderzoek.

4.2.6 Manual Fieldwork in Hazardous Areas
Bevindingen
De aanleiding om dat deze Manual (Hilhorst, T., Janssen, B. 2005) ook te beoordelen is
tweeledig. De onderwijs- en onderzoeksactiviteiten bij CDI met daaraan verbonden
leerstoelgroep Humanitaire Hulp en Wederopbouw zijn uniek en specifiek vallen in de categorie
’buitengewone risico’s. Studenten gaan voor studie en korte onderzoek/studieprojecten al
tientallen jaren naar (post)crisisgebieden voor dit onderwijscurriculum. Voor studenten is dit een
uitdagend, maar ook een risicovol studieavontuur.
Tot 2005 was nauwelijks iets geregeld op het gebied van zorgplicht voor studenten van
toenmalige leerstoelgroep ‘Rampenstudies’ en begeleiders vanuit de rol van de werkgever. Om
die reden heeft de betrokken hoogleraar in 2005 de Manual Fieldwork in Hazardous Areas, of vrij
vertaalt, het veldhandboek ‘rampenstudies’28 gemaakt. Hiermee werd een eerste stap gezet om
als College van Bestuur als eindverantwoordelijke voor de onderwijsinstelling te voldoen aan de
werkgeversaansprakelijkheid en goed werkgeverschap (meer aandacht dan alleen waarschuwen)
door de zorgplicht zo goed mogelijk in te vullen.
De handleiding beschrijft het veilig veldwerken met de insteek dat security, gezondheid en
welzijn onderdeel is van het doen van onderzoek. Er is systematisch aandacht besteed aan
preventieve maatregelen zoals voorbereiding op de reis en het verblijf en adequate aanpak van
repressieve acties als men betrokken raakt bij schokkende, emotionele gebeurtenissen. Het
post-traumatische stresssyndroom krijgt aandacht. De handleiding wordt om organisatorische
redenen nog maar weinig gebruikt en is in de vergetelheid geraakt. Door de geopolitieke
ontwikkelingen trekt de studie trekt steeds meer studenten en er vindt meer onderzoek plaats.
Daarom is besloten om de handleiding te actualiseren en opnieuw uit te geven in juli 2016 29. In
deze handleiding staan ook meerdere checklisten, een voorbeeld staat in bijlage 12).
De medewerkers en studenten van SSG, CDI, die voor studie en onderzoek naar (post)-crisis
gebieden reizen) zijn goed getraind, omdat ze een driedaagse Safety and Security30Web training
gevolgd en ter plekke in het ontwikkelingsland veel ervaring opbouwen.
De ambitie van de CDI groep is om nieuwe trainingen aan te bieden die aan sluiten op het type
onderzoek, gebaseerd op een dreigingsanalyse en risicobeoordeling die voorafgaand een
dienstreis of uitzending naar een gebied met een (zeer) ernstig veiligheidsrisico wordt opgesteld.
Verbetermogelijkheden



Het is nuttig om de nieuwe handleiding (best practices, 11 juli 2016) te gebruiken voor
de herziening van het ‘Reisbeleid Buitenland’
Zonder goede instructie of extra training kan gesteld worden dat er geen sprake is van
implementatie van de adequate invulling van de zorgplicht. De theorie in de handleiding

27web

http://www.nerc.ac.uk/ NERC - the Natural Environment Research Council - is the leading funder of independent research,
training and innovation in environmental science in the UK.
28
Manual Fieldwork in Hazardous Areas, intern Wageningen UR document Hilhorst, Jansen, 2005.
29
Persoonlijke communicatie, 13 juni 2016
30
Web: http://www.wageningenur.nl/nl/show/Course-basic-safety-security-.htm
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vormt een goede basis voor een veiligheidstraining bijvoorbeeld een e-learning en een
uitgebreide op scenario’s gebaseerde trainingen.

4.2.7 De veiligheidscultuur bij Wageningen UR
Wageningen UR is in grote lijnen responsief op basis van de indicatoren in tabel 2. Dit is
indicatief vastgesteld na een uitgebreide beschouwing (HVK module 5; Beïnvloeden mensen en
organisaties onderdeel; ‘analyse bedrijfsprofiel Wageningen UR’, november 2014).
De veiligheidscultuur blijft indicatief omdat het een complexe en grote organisatie is met een
lange historie van autonoom werkende leerstoelgroepen van de Universiteit. Na de verhuizing in
2012 van organisatie onderdelen naar één gebouw zijn nog steeds de cultuurverschillen
zichtbaar. De antwoorden in de interviews bevestigen de verschillen in veiligheidscultuur maar
zijn sterk afhankelijk van de Sciences Group, leerstoelgroep/afdeling en type
onderzoeksactiviteiten.
Waarom dit model: De ervaringen met dit model zijn positief omdat de genoemde indicatoren en
dimensies helpen om een goed beeld te krijgen van de ontwikkelfase van de organisatie aan de
beeldvorming en aansluit op het groeimodel van Wageningen UR. Om die reden het
Prestatieprogrammeringsmodel van Nelson & Burns opnieuw gebruikt. Dit model geeft
toegankelijk en helder weer wat de relatie is tussen cultuur en verandervaardigheid van de
organisatie dat zich uit in persoonlijk zichtbaar en onderliggend gedrag op persoonlijk en
organisatieniveau. (Groeneweg, J., Zwaard, W., 1999)
Het model: Het prestatieprogrammeringsmodel van Nelson &Burns geeft in tabelvorm de dertien
organisatieaspecten (indicatoren) om de ontwikkelingsfase te bepalen, reactief, responsief,
proactief of creërend, de dimensies van de veiligheidscultuurfases.
Tabel 2: De indicatoren en dimensies volgens het Prestatieprogrammeringsmodel van Nelson &
Burns. De dimensies zijn vetgedrukt voor de beoordeling van Reisbeleid en uitvoering.
Indicatoren/

Reactief

Responsief

Proactief

Creërend

tijdskader

Verleden

Heden

Toekomst

Stroom

organisatiedoel

Verward

Output

Resultaten

Topprestaties

planning

Rechtvaardiging

Activiteiten

Strategie

Ontplooiing

verandermethode

Bestraffend

Aanpassend

Gepland

Geprogrammeerd

management

Schuldvraag

Coördinatie

Aaneensluiting

Navigatie

structuur

Verdeeld

Hiërarchisch

Matrix

Netwerken

oriëntatie

Egocentrisch

Team

Organisatie

Cultuur

motivatie

Pijn Vermijden

Beloningen

Bijdrage

Verwezenlijking

ontwikkelingsfase

Overleven

Samenhang

Overeenstemming

Transformatie

communicatie

Opgedrongen

Feed back

Feed forward

Feed through

leiderschap

Dwingend

Sturend

Richting gevend

Stimulerend

medewerkers

Afwachtend

Reagerend

Initiërend

Creërend

medezeggenschap

Vragend

Meedenkend

Proactief

Mede-regisseur

dimensies

Toelichting op de ontwikkelingsfase van Wageningen UR voor het Reisbeleid Buitenland.
De veiligheidscultuur met betrekking tot het centrale Reisbeleid Buitenland blijft steken op
reactief zowel in beleid, communicatie, uitvoering en de borging. In de trant ‘We hebben een
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probleem en moeten iets regelen en publiceren’. HR-centraal maakt beleid en de decentrale
onderdelen voeren. Vanuit deze invalshoek is de overheersende cultuur reactief.
De overheersende veiligheidscultuur van Wageningen UR is Responsief. De organisatie zoekt
steeds wel overwogen een balans tussen bureaucratische en een dynamische cultuur waarbij
veiligheid soms aan de kant wordt geschoven om voorrang te geven aan het primair proces, het
doen van nuttig onderzoek en goed onderwijs geven. Het management stuurt als er knelpunten
zijn, maar kenmerkt zich door richtinggevend, maar is gericht op toekomst en resultaat.
Praktijkvoorbeeld; SSG is zich bewust dat haar medewerkers significant meer activiteiten
uitvoeren in niet-westerse (post crisis)gebieden. SSG is initiërend, probeert richting te geven,
maar is vooral gericht op de resultaat binnen de eigen organisatie en minder richting gevend
voor de gehele organisatie. Om die reden komt SSG volgens Nelson & Burns model op
responsief- proactief.
Een ander eerder genoemd aspect is, dat de medewerker geen extra procedures en formulieren
wil zien in het kader van het Reisbeleid Buitenland, maar meer behoefte aan deskundig advies in
de vorm van een trainer en adviseur, die kennis deelt en risicobeoordelingen beoordeelt.
De gerichte voorlichting en training aan de doelgroep zal de veiligheidscultuur op hoger niveau
brengen omdat leidinggevende, onderzoekers/ onderwijsbegeleiders en medewerkers /
studenten in toenemende mate worden geïnformeerd, overtuigd en betrokken worden en steeds
meer vertrouwen kunnen krijgen van het management om eigen verantwoordelijkheid kunnen
invullen binnen de gestelde beleidskaders.
Als de benadering gedrag-cultuurmatrix (Groeneweg, 1999) wordt beschouwd zit het veilig
werken op organisatieniveau wel ‘tussen de muren’, maar nog overal niet ‘in het bloed’. Het
gedrag op persoonlijk niveau wel ‘in de vingers’, maar niet overal ‘tussen de oren’
Verbetermogelijkheden:



Besteed veel aandacht aan regelmatige voorlichting over het Reisbeleid Buitenland. Een
goed moment is als het reisbeleid is verbeterd een er consensus is over de werkwijze.
Een stap voorwaarts in de veiligheidscultuur van Wageningen UR als geheel kan worden
ingevuld door deze expertise proactief te delen. Hiermee wordt bedoeld ‘grensverleggend’
delen met andere Sciences Groups. Binnen deze Sciences Groups wordt ook frequent
naar niet-westers landen gereisd naar oranje en soms rode landen volgens de indeling
van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
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4.2.8 Gebruik van modellen voor bepalen van dreigingen en gevolgen.
Analyse
Uit de interviews blijkt dat een risicobeoordeling wordt gemaakt aan de hand van de vragenlijst
(bijlage 7) en een kort gesprek, alvorens besluit om toestemming te vragen of zelf het besluit
neemt om naar landen met een afwijkend risico of ernstig verhoogd risico af te reizen. De
vragenlijst is niet opgezet volgens een beproefde risicobeoordelingsmethode zoals in de
veiligheidskunde vaak worden toegepast.
Een veel gebruikte en eenvoudige methode door veiligheidskundigen is de Bow-tie methode
(figuur 3 ). Hiermee kan voorafgaand aan de reis of het gehele reisproces (proactief) vastgesteld
wat de dreigingen zijn, wat men kan doen om de dreiging te verkleinen door het opstellen van
preventiemaatregelen. Als een ongewenste gebeurtenis toch optreedt, het Top Event, dan staan
aan de rechterzijde de repressieve (onderdrukkende) maatregelen om de gevolgen zo klein
mogelijk te laten zijn. Door de systematische aanpak geeft dit duidelijker beeld van mogelijke
dreigingen (risico’s) en gevolgen. Dit helpt de hoofdrolspelers om het Go/No Go besluit te nemen
en het management in staat stelt om te beoordelen of men in control is. Bij knelpunten kunnen
effectieve risicobeheersingsmaatregelen worden genomen.

Figuur 3. Het vlinderdas model / Bow-tie methode.
Bron: Handboek integrale veiligheid versie 1.0
Voor het Wageningen UR Reisbeleid Buitenland naar landen met ernstige veiligheidsrisico’s zijn
onder andere de volgende preventieve barrières belangrijk:





Organisatorisch: Creëren van awareness; afspraken over voorlichting en training.
Werkwijzen / procedures, gebruik van praktische checklist en korte procedures tot
concreet eindproduct; vaccinaties, gezondheidsverklaring, opstellen noodnummerlijst,
noodmedicatiepakket, het beschikbaar maken of meenemen van adequate persoonlijke
beschermingsmiddelen.
Contacten / informatie : ministerie van Buitenlandse Zaken, lokale gastorganisaties en
met andere buitenlandse onderwijsinstellingen.

Voorbeelden van repressieve barrières bestaan uit verschillende typen maatregelen:
1. Organisatorisch:
a. Creëren van awareness: gedragstraining en cultuur, alcohol, drugs, avonduren,
b. Procedures zoals hoe kleine en grote incidenten melden, afwijkingen in reis en verblijf
c. Contacten met: buitenlandse zaken en buitenlandse onderwijsinstellingen of informatie van
ngo’s of van lokale gastorganisatie, zorgen voor kaartje met alle belangrijke telefoonnummers
zoals Ambassade, 24/7 alarmnummer van reisagent, van leidinggevende.
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2. Communicatiemogelijkheden: bijvoorbeeld aanschaffen van satelliet telefoon, gebruik maken
Sociale media, Twitter, Facebook (indien bereik).
Na het opstellen van de dreigingsanalyse met de Bow-tie methode kan een
risicobeoordelingsmatrix (figuur 4) worden uitgewerkt. Als de risicobeoordelingsmatrix stap voor
stap is gevuld wordt de ernst van de risico’s duidelijker door te scoren op de kans van (schade)
effecten. Belangrijke voorwaarde is dat enig zicht is op het optreden van een incident, m.a.w. de
kans op een effect op; een persoon, middelen, onderzoek, geld en imago. Uit vraaggesprekken31
en een scan van de Wageningen UR incidentenmonitor blijkt dat er behoefte is naar een
systematischer wijze van risicobeoordeling.
Figuur 4. Een voorbeeld van risicobeoordelingsmatrix, opgesteld door Hoger
Onderwijsinstellingen in Nederland

Bron: Handboek integrale veiligheid versie 1.0. (een beter leesbare tabel staat bijlage 10).

Verbetermogelijkheden
 Het stimuleren van het toepassen van risicomodellen voorafgaand aan een reisplan,
draagt bij aan een toenemende bewustwording.

31

Persoonlijke communicatie, I, Grimm, 30 mei 2016.
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5 Conclusies en aanbevelingen
Op basis van de resultaten uit hoofdstuk 4 zijn conclusies getrokken. Deze zijn weergegeven als
algemene conclusies, conclusies per onderzoeksdeelvraag en per subonderwerp.

Algemene conclusies










De werkgeversaansprakelijkheid volgens artikel 7.658 Burgerlijk Wetboek (BW) voor een
veilige werkplek is een rekbaar begrip, kent geen fysieke grenzen en leidt vaak tot
jurisprudentie over de invulling van de ruime zorgplicht.
Het huidige Reisbeleid Buitenland is beperkt aanwezig, omdat het niet volledig is en niet
samenhangend is, en voldoet daarom niet aan wet- en regelgeving (Arbowet en BW).
De zorgplicht voor de student is niet eenduidig in het beleid vastgesteld.
Een beperkte implementatie van het beleid kan leiden tot civielrechtelijke procedures,
financiële schade, claims, imagoschade.
De gecontracteerde reisagent levert geen informatie over veiligheidsrisico’s en
gezondheid. Dit is in conflict met de afspraken in het reisbeleid.
De RI&E module ‘Veldwerk buitenland’ en inclusief het bijbehorende het plan van aanpak
is alleen uitgewerkt bij SSG. Bij de andere organisatieonderdelen is de RI&E wettelijk
noodzakelijk, maar ontbreekt deze.
Het huidige vaccinatiebeleid bestaat uit een instructie op intranet en leidt tot knelpunten.

Conclusies per onderzoeksvraag
Deelvragen:
A. Is er sprake van een eenduidig reisbeleid voor veilig en gezond uitvoeren van veldwerk
activiteiten in niet-westerse landen? Hierbij valt te denken aan: uitgangspunten,
risicobeoordeling, proef- en veiligheidsplan, gedrag, vaccinatiebeleid, besluitvorming.
B. Is het beleid getoetst aan Arbowet en regelgeving in Nederland en buitenland?
Onderstaande conclusies zijn uitwerkingen van de algemene conclusies. Deze zijn gebaseerd op
de reisbeleiddocumenten van Wageningen UR en op de bevindingen uit de interviews.
Bekendheid met beleid, de mate van implementatie
 Werknemers en studenten, maar ook sommige sleutelrolspelers, zijn nauwelijks op de
hoogte van de regels en het bestaan van het reisbeleid.
De beeldvorming over het reisbeleid van Wageningen UR
 De hoofdrolspelers, zoals directeuren Bedrijfsvoering32 en de HR-kolom, schetsen het
beeld, dat hoogopgeleiden ook risicobewust kunnen handelen.
 De minder ervaren reiziger (werknemer/student) handelt echter meer op gevoel en
vertrouwt op de kennis en kunde van de leidinggevende/onderwijsbegeleider zonder dat
er sprake is van een systematische risicobeoordeling. Deze aanname staat haaks op de

32

Persoonlijke communicatie: I. Grimm, 11 mei 2016., T. van Scheppingen, 19 mei 2016.
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zorgplicht die voortvloeit uit de wettelijke werkgeversaansprakelijkheid als dit niet wordt
getoetst door de werkgever of onderwijsinstelling.
Volgens het model van Nelson & Burns is de ontwikkelingsfase van de veiligheidscultuur
van Wageningen UR te kenschetsen als responsief. SSG en CDI zijn koplopers bij het
implementeren van veiligheidsbeleid. Bij SSG en CDI is de overheersende
veiligheidscultuur responsief-proactief, omdat alleen twee organisatieonderdelen een
risicobeoordeling hebben uitgevoerd op basis van de twee vastgestelde vragenlijsten
(bijlage 7 en 8) voor buitenlandwerkzaamheden.

Het beleidskader en opvolging van het reisbeleid van Wageningen UR
 Het reisbeleid en onderliggende stukken zijn voor de werknemer en student lastig te
doorgronden. Het beleid is niet transparant, eenduidig en er is sprake van een inefficiënt
ingericht proces. Dit leidt tot problemen in de uitvoering.
 De definities en begrippen en de werkingssfeer zijn niet duidelijk, dat leidt tot beperkte
implementatie.
o In het reisbeleid is de zorgplicht voor de werkgever genoemd in het reisbeleid,
maar is niet gedefinieerd en heeft toelichting nodig vanuit juridisch perspectief.
o Het is niet duidelijk in het beleid dat de onderwijsinstelling, het College van
Bestuur, verantwoordelijk is of zich verantwoordelijk voelt voor invulling van de
zorgplicht jegens de student.
o Uit het reisbeleid is niet op te maken of het beleid en de daaruit voortvloeiende
afspraken ook van toepassing zijn voor de student.
o Volgens de uitvoeringsregeling is het bij een missie niet nodig om
preventiemaatregelen te nemen, zoals het opstellen van calamiteitenprotocol en
het volgen van de veiligheidscursus, omdat de missie naar risicovolle gebieden
buiten het kader van ‘uitzending’ valt. Een missie is een bezoek aan
ontwikkelingslanden.
o De criteria voor goedkeuring voor een reis naar een gebied met een ernstig
veiligheidsrisico (kleurcode oranje volgens de BuZa adviezen’) zijn onduidelijk
geformuleerd.
o Verschillende partijen zijn betrokken bij de goedkeuring van de reisaanvraag naar
een land met kleurcode oranje, maar het is onduidelijk wie beslissingsbevoegd is
om een reisaanvraag goed te keuren. Dit leidt tot minder zicht op het hele proces.









SSG en CDI zijn koplopers bij de implementatie van het reisbeleid, maar delen de ‘good
practices’ weinig en niet proactief met andere Sciences Groups.
Wageningen UR heeft haar goed werkgeverschap, zoals beschreven in artikel 7:611 en
6:248 BW, met een collectief afgesloten molestverzekering goed geregeld.
De gecontracteerde reisagent van Wageningen UR werkt niet volgens de regels van het
huidige reisbeleid.
De geïnterviewde studenten zijn niet op de hoogte van het reisbeleid. Het gedrag van de
student bepaalt in hoeverre de student de reis zelf regelt, een persoonlijke risicoafweging
maakt en advies vraagt aan de studiebegeleider.
De medewerker/student gebruikt het huidige beleid niet als leidraad. Er is daarom geen
zicht op reisgedrag van studenten als zij op stage gaan terwijl de student in dit Reisbeleid
voor de leesbaarheid gelijk wordt gesteld aan de werknemer.
De student boekt geen reis via de gecontracteerde reisagent. Via de reisagent heeft de
onderwijsinstelling deze reisinformatie van de student dus niet beschikbaar. Dit is in
tegenspraak met de beleidsafspraken ‘buitenlandse reizen’ naar gebieden met ernstige
veiligheidsrisico’s.
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Zowel ervaren buitenlandreizigers als medewerkers met minder reiservaring verwachten
meer advies en ondersteuning vanuit de werkgever. Het advies en ondersteuning door
wisselende reisagenten van Wageningen UR wordt niet op prijs gesteld.
De centrale en decentrale HR-afdelingen, communiceren het beleid niet actief.
HR-decentraal is verantwoordelijk voor uitvoering, maar heeft geen regie over het proces
per Sciences Group.

Vaccinatieregels als onderdeel van het reisbeleid
 Er is geen centraal vaccinatiebeleid bekend.
 In het reisbeleid staat echter dat het volgen van de vaccinatieregels één van de criteria is
om al dan niet toestemming te geven voor dienstreis of uitzending naar een niet-westers
land.
 Bij de uitvoering van de vaccinatieregels zijn meerdere sleutelrolspelers per deelproces
betrokken. Het is niet duidelijk hoe de werkgever/onderwijsinstelling toeziet op de
vaccinatieplicht en de geadviseerde vaccinaties en profylaxe.
 Het is niet duidelijk wie welke registraties (vaccinatiegegevens) bijhoudt of mag
bijhouden; dit moet concreet beschreven zijn33. Het bijhouden van vaccinatie- en
gezondheidsgegevens valt onder het medisch beroepsgeheim.
 De gecontracteerde reisagent geeft geen informatie over vaccinaties en profylaxe maar
beperkt zich tot het boeken van reizen.
 Het is niet duidelijk hoe de werkgever/onderwijsinstelling toeziet op de uitvoering van de
vaccinatieregels, maar in het Reisbeleid Buitenland is het opvolgen van de vaccinaties
afspraken wel één van de criteria om goedkeuring te verlenen voor een dienstreis of
uitzending naar een niet-westers land.
 Het is onduidelijk wat in de intranettekst ‘vaccinaties’ wordt bedoeld met uitzendingen. Er
wordt gemeld dat “de hoofdlijn aansluit bij de handelswijze studenten die naar
ontwikkelingslanden gaan voor stages, afstudeervakken e.d.” maar een handelswijze
voor studenten is niet gevonden.
 De instructie op intranet over vaccinaties leidt tot vragen zoals: wie adviseert of
ondersteunt bij Wageningen UR de student en werknemer?

Deelvraag C: Geven de decentraal uitgevoerde Risico-inventarisaties en –evaluaties (RI&E’s)
’Veldwerk’ een allesomvattend beeld voor veldwerkactiviteiten bij de Plant Sciences Group en bij
Wageningen UR?






33

De Plant Sciences Group heeft geen RI&E module Veldwerk en biologische agentia
uitgevoerd terwijl wel veldwerk in buitenland plaatsvindt met verhoogde kans op
blootstelling aan biologische agentia door tropische ziekten, slechte hygiëne of matige
kwaliteit van lokale gezondheidszorg.
Bij Wageningen UR zijn algemene RI&E’s met de standaardmodule Veldwerk door twee
van de vijf kenniseenheden uitgevoerd. Bij de andere Sciences Groups is er ook sprake
van veldwerkactiviteiten in niet-westerse landen maar daar ontbreekt de RI&E.
SSG heeft de RI&E module Veldwerk en biologische agentia inclusief de
maatregelsuggesties naar eigen inzicht uitgevoerd. Verbeteringen zijn wenselijk. De
‘good practices’ van SSG dienen als voorbeeld voor de andere Sciences Groups.

Persoonlijke communicatie Erica Steen, HR-centraal PSG., T. van Scheppingen, I. Grimm Directeuren Bedrijfsvoering PSG/SSG,
19 en 20 mei 2016
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Deelvraag D: Worden incidenten met werknemers en studenten in het buitenland centraal
geregistreerd en geëvalueerd bij Wageningen UR?
De incidenten en calamiteiten in het buitenland worden niet centraal geregistreerd door HRcentraal of HR-decentraal34. Van de werknemer en student op de werkplek in Nederland wordt
echter wel verwacht dat een incident wordt gemeld om de werkgever of onderwijsinstelling in
staat te stellen verbetermaatregelen te nemen.
Deelvraag E: Hoe hebben andere kennisinstellingen in Europa het veilig een gezond werken in
het buitenland georganiseerd?
 Wageningen UR is als internationaal werkende organisatie volger als het gaat om het
implementeren van Reisbeleid Buitenland als integraal veiligheidsonderdeel van de
managementprocessen/bedrijfsrisico’s van Wageningen UR.
Deelvraag G: Welke instrumenten kunnen worden ingezet om op gestructureerde wijze
uitvoering te geven aan voorlichting, instructie en toetsing, het bekend maken van gedragscodes
en het werken met een checklist Veldwerk bij Wageningen UR?
De geïnterviewden, begeleiders, studenten en medewerkers wensen een:
 korte en praktische training35 naast de aangeboden drie intensieve driedaagse training.
 een volledige checklist als instrument voor een goede reisvoorbereiding.
 Periodieke voorlichting en instructie over het reisbeleid en het veilig en gezond werken in
het buitenland omdat men teveel handelt naar eigen inzicht en het kennisniveau en
risicobewustzijn binnen een leerstoelgroep of business unit nu niet op peil blijft.

Aanbevelingen ter implementatie
De aanbevelingen zijn zoveel mogelijk per relevante onderzoeksdeelvraag (paragraaf 1.3)
beschreven.
Deelvraag A en B; Is er eenduidig reisbeleid en is dit getoetst aan wet- en regelgeving?





Maak één Reisbeleid Buitenland-document en verwijs naar praktische informatie, zoals
checklisten en vragenlijsten.
Geef HR-centraal de opdracht om het reisbeleid te verbeteren en te laten toetsen door
een Hoger Veiligheidskundige
Betrek Hogere Veiligheidskundigen in een multidisciplinair team voor bijstelling reisbeleid,
Beschrijf de verantwoordelijkheid en rol van HR-decentraal explicieter, omdat in het
reisbeleid is vastgesteld, dat HR-decentraal verantwoordelijk is voor de implementatie.
Dit geldt voor de afspraken met de reisagent, bedrijfsarts, vaccinatiecentra. Uit de
interviews36 blijkt dat bij HR-decentraal bij PSG geen rol hebben in het
reisaanvraagproces zoals het goed- of afkeuren van een dienstreis gekoppeld aan
vaccinatieplicht of geadviseerde vaccinaties. Zij gaan ervan uit dat dit in de
lijnorganisatie goed is belegd, al dan niet in overleg met de gecontracteerde reisagent.

34

Persoonlijke communicatie I. Grimm, 11 mei 2016.
Persoonlijke communicatie: E. Veenendaal, onderzoeker ESG maart 2016., G. Koorneef, ESG april 2016.,W. Houweling,
Arboadviseur, SSG april 2016., B. Schaapdrift bedrijfsarts Expatcentra Min. van BZ, Den Haag, 30 mei 2016.
36
Persoonlijke communicatie Erica Steen, HR afdelingshoofd PSG, 24 mei 2016
35
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Maak een aparte ‘reizen naar het buitenland’ pagina en sluit aan bij de nieuwe opzet van
het intranet.
Wageningen UR vindt veiligheid belangrijk, overweeg om veiligheid en zorgplicht in
beleidsstukken eerst te benoemen in plaats van achteraan in een beleidsstuk
Maak duidelijke afspraken met de reisagent wanneer zij welke veiligheids- en
gezondheidsinformatie moet aanleveren.
Leg vast hoe de reisagent handelt als een medewerker een reis wil boeken naar een land
met een zeer ernstig veiligheidsrisico (code rood) 37web
Benoem de deelverantwoordelijkheden en taken van Raad van Bestuur, directeuren
bedrijfsvoering en sleutelspelers in de lijnorganisatie en werknemers en studenten.
Leg de verantwoordelijkheden en taken vast wie welke vaccinatiegegevens bijhoudt. De
taakverdeling moet concreet belegd zijn38 en regelmatig worden getoetst op naleving.
Gebruik voor de verbetering van het reis- en vaccinatiebeleid de gegevens uit de RI&E.
Onderbouw in de beleidstukken hoe de omvang van de wettelijke zorgplicht voortvloeit
uit de Nederlandse wet volgens het juridisch kader, Arbowet en Burgerlijk Wetboek.
Neem in het beleid ook informatie op hoe de zorgplicht na de reis wordt ingevuld,
bijvoorbeeld bij opgelopen infecties of bij kans op posttraumatische stress (fysieke en
mentale begeleiding).
Neem in de beleidstukken op dat de organisatie een collectieve ongevallen/zakenreisverzekering met standaard molestverzekering heeft afgesloten en licht dit toe.
Betrek Hoger Veiligheidskundigen in multidisciplinair teams bij risicoanalyses, toetsing
van beleid aan wet- en regelgeving en van checklists, voor advies voor instructie en
training.
Beschrijf in het beleid dat het al dan niet verplicht volgen van een basistraining of
intensieve training is gebaseerd op een risicobeoordeling van het reisdoel, het type
activiteit, de aanwezige reiservaring en het actuele veiligheidsrisico in het land of regio.

Deelvraag C: Geven de decentraal uitgevoerde Risico-inventarisaties en –evaluaties (RI&E’s)
’Veldwerk’ een allesomvattend beeld voor de veldwerkactiviteiten bij de Plant Sciences Group en
bij Wageningen UR?





De Directeur Bedrijfsvoering geeft opdracht aan de KAM-sectie om de algemene RI&E
Veldwerk uit te voeren en deze RI&E te laten toetsen door een gecertificeerd
kerndeskundige (Hoger Veiligheidskundige) zodat wordt voldaan aan artikel 5 AW.
Overweeg om de buitenlandse reis risicobeoordelingen te koppelen aan de
werkzaamheden van de decentrale KAM-secties (Arbo, Veiligheid en Security).
Gebruik het Bow-tie model en de risicobeoordelingsmatrix voor het in kaart brengen van
de risico’s voor Wageningen UR.

Deelvraag D: Worden incidenten met werknemers en studenten in het buitenland centraal
geregistreerd en geëvalueerd bij Wageningen UR?


Registreer de buitenland-incidenten in de incidentenmonitor van Wageningen UR, zodat
incidentenhistorie wordt opgebouwd ten behoeve van verbetermaatregelen.

Deelvraag G: Welke instrumenten kunnen worden ingezet om op gestructureerde wijze
uitvoering te geven aan voorlichting, instructie en toetsing, het bekend maken van gedragscodes
en het werken met een checklist Veldwerk bij Wageningen UR?
37 Web
38

Ministerie van Buitenlandse Zaken, website; reisadviezen
Persoonlijke communicatie Erica Steen, HR-centraal PSG., T. van Scheppingen, I. Grimm Directeuren Bedrijfsvoering PSG/SSG,
19 en 20 mei 2016
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Maak een checklist voor leidinggevenden, medewerkers en studenten op verzoek van de
medewerkers en studenten39 uit de lijnorganisatie40.

Uitgelicht: aanbevelingen Voorlichting en training Reizen naar niet-westerse landen
 Bied naast de driedaagse intensieve training een korte security- en safety training aan.
 Ontwikkel met een multidisciplinair team een 10 minuten basistraining met toetsmodule
(need to have) voor Wageningen UR.
 Sluit aan bij het lopende project ‘Voorlichting, Onderricht en Toetsing’ en maak gebruik
van de bestaande onderwijstechnieken en kennis bij SSG en CDI/ISS (Erasmus MCSecurity guidelines for fieldresearch in complex, remote and hazardous places, 11 juli
2016).
 Publiceer de centraal ontwikkelde trainingsmodules op de elektronische leeromgeving van
Wageningen UR (Blackboard) zodat training en toets voor iedereen digitaal beschikbaar
zijn en de cursusadministratie is geborgd.
 Stuur medewerkers /studenten met weinig dienstreiservaring verplicht naar de
basistraining voorafgaand aan een reis naar een niet-westers land.
 Overweeg om ook voor missies en voor frequente reizigers naar risicovolle gebieden een
geschikte Safety and Security training verplicht te laten volgen met toets en bewijs van
deelname. (Aantoonbaar maken van zorgplicht).
 Laat de huidige Safety and Security training evalueren door HR-centraal of een Hogere
Veiligheidskundige.

39
40

G. Koorneef 19-4-2016.
E. Veenendaal, 16 mei 2016.
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6 Implementatieplan
Noodzaak tot verandering
Op basis van de analyse van de huidige situatie door middel van deskresearch en fieldresearch
zijn verbetervoorstellen beschreven per beleidsonderdeel en de conclusies getrokken.
Implementeerbaarheid
Een belangrijk randvoorwaarde voor verbetering van het reisbeleid is dat het management
doordrongen moet zijn dat veranderingen noodzakelijk zijn.
In het managementoverleg moet proactief informatie gegeven worden over de conclusies,
aanbevelingen en het voorgestelde implementatieplan op hoofdzaken.
Een succesvolle implementatie van het reis- en vaccinatiebeleid is bereikt als:
 dit acceptabel is voor het management, beleidsmedewerkers en de lijnverantwoordelijken
 aansluit op de veiligheidscultuur (risicobewust, responsief en het liefst proactief)
 aansluit om de huidige wijze van besluitvorming
 dit pas bij de verschillende werkprocessen (onderzoek en onderwijs)
 gebruik is gemaakt van good practices van andere experts binnen de organisatie.
In de bestaande beleidsoverleg van de HR-kolom wordt afgesproken wie het concept vaccinatie
beleid opstelt en afstemt met tenminste; preventiemedewerkers en enkele lijnmanagers en
Arbeidshygiënist, Vaccinatiecentrum en een bedrijfsarts.
Uit dit onderzoek blijkt dat men wel wil veranderen en risico’s wil vermijden. Een volgende trede
op de veiligheidscultuurlader kan gestimuleerd worden door medewerkers en studenten beter
informeren en meer vertrouwen en verantwoordelijk te geven.
Dit blijkt uit de interviews dat men niet nog meer procedures en formulieren wil zien, maar graag
geadviseerd en begeleid wil worden om vervolgens zelf de noodzakelijke stappen uit te voeren.
Concreet: de werknemer /student wil praktische ondersteuning in de vorm van een checklist
gericht op veiligheid (security) en gezondheid die gebruikt kan worden voorafgaand aan de reis,
tijdens de reis en na de reis. De strategie voor succesvolle implementatie is zoveel mogelijk aan
te sluiten op de wensen van de doelgroep, de reiziger naar het niet-westerse land binnen het
kader van wet- en regelgeving.
In dit hoofdstuk is stap voor stap een implementatieplan beschreven omdat niet alles in één keer
kan worden veranderd of verbeterd en er meerdere hoofdrolspelers zijn voor het herschrijven
van het reisbeleid.
Verandering:
De suggestie om het Reisbeleid en daarmee gekoppelde stukken te hernoem, bijvoorbeeld
Buitenlandbeleid. Het gaat niet alleen over het reizen naar, maar vooral op het werken in het
buitenland.
Het doel van de verandering is dat de hoofdrolspelers gaan handelen volgens het herziende
Reisbeleid Buitenland. De verbetersuggesties en implementatiesadvies moet vooral vanuit te lijn
worden gevoed om het beleid goed te kunnen implementeren.
Indicatoren voor het implementatieplan
De indicatoren zijn; meer risicobewustzijn en alertheid bij alle betrokkenen, bekendheid met het
beleid, minder afwijkingen van de regels, noodzakelijke registraties.
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Acceptabel en realistisch
De kans dat de werknemers gaan werken met de checklijsten is groot omdat men graag wil
werken met checklisten en geen zin heeft om volgens nieuwe of meer instruerende procedures te
werken. In het algemeen is men hoog opgeleid en zelfbewust en men is op zoek naar
ondersteuning, advies en contactpersoon binnen de Sciences Group voor vragen als het gaat om
veiligheid en gezondheidszaken voorafgaand aan een reis. Reeds toegepaste en voor de praktijk
uitgewerkte praktijkvoorbeelden staan in bijlagen 7, 8, 11, 12. Men moet op basis van de
veiligheidscultuur en bestaande bedrijfsprocessen besluiten: wat de inhoud en de ‘workflow’ is
van de lijst, wie, welk besluit neemt op basis van die checklist(en), geldigheid en werkingssfeer
en welke rechten en maatregelen voortvloeien uit de aangeleverde informatie.
Het implementatie proces
Het ligt voor de hand om het vaststellen van het implementatieproces niet bij een persoon te
leggen, maar in multidisciplinair werkgroepverband(hands-on) om de praktische doelen vast te
stellen. Het onderdeel voorlichting met instructie en trainingsinstrumenten is cruciaal voor een
succesvolle implementatie van het reisbeleid inclusief het vaccinatiebeleid. Bij Wageningen UR is
een Veiligheid, Onderricht en Toetsing (VO&T) project in uitvoering en de aanbeveling is om de
onderdelen daarvan op te nemen in de twee vastgestelde deelprojecten (veldwerk en biologische
agentia) Belangrijk is om de toekomstige en huidige (ervaren) reizigers te betrekken bij inhoud
van de zowel een basis- als intensievere training als de vorm van bijvoorbeeld e- learning, een
face to face training, instructiefilm.
Algemene organisatorische randvoorwaarden voor succesvolle implementatie
Het implementeren van eerder genoemde verbeteringen is bij voorkeur geen projectcontracten
en projectformulier in te vullen maar rekening te houden met de cultuur van de organisatie en
vooral op hands-on wijze aan de slag te gaan.
De aanbeveling is om dit uit te werken:
1. per onderdeel van het reisbeleid
2. met één of meerdere werkgroepen
 in een multidisciplinair team met veiligheids- en risicodenkers en beleidsmakers
 en mensen vertegenwoordigers uit de lijn; onderzoekers en (onderwijs)
begeleiders uit te werken.
Door het betrekken van de werknemers uit de lijnorganisatie wordt rekening houdend met de
veiligheidscultuur (reactief met neiging naar responsief) zodat dat zo goed mogelijk beeld
ontstaat wat acceptabel en realistisch is. Regel vooraf een kostenplaatsnummer waar
medewerker de uren op kan schrijven.

Prioritering van de uitvoering
Onderstaand schema kan worden gebruikt als handreiking voor de beoogde actiehouders om in
een multidisciplinair team het activiteitenplan vast te stellen. De deelactiviteiten projecten
kunnen ieder een eigen fasering en tijdschema hebben. De planning is indicatief en moet in
project of werkgroepverband worden vastgesteld op basis van SMART41 afspraken.

41

SMART; specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden.
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6.2.1 Wat kan Wageningen UR verbeteren?
Op basis van de aanbevelingen en conclusies zijn aanbevelingen zijn de verbeterpunten is de
volgende prioritering voorgesteld voor uitvoering op centraal niveau met coördinatie door HRcentraal). De hoogste prioriteit staat bovenaan hetgeen niet betekent dat de acties
achtereenvolgens moeten worden uitgevoerd. Het uitvoeren van de RI&E’s en herbeoordeling en
herschrijven van beleidstukken kan parallel plaatsvinden.
Prioriteit
1

Actie

Advies/ aanbeveling / toelichting

Beleid: Vaststellen nieuwe
versie van centraal
Reisbeleid Buitenland met
procedurele handreiking.

2

Beleid: Vaststellen van
centraal vaccinatiebeleid
met een procedurele
handreiking.

3

Praktijk/ tools: Uitvoeren
van de RI&E veldwerk
binnen en buitenland

4

Praktijk/ tools: Vaststellen
van centrale vragenlijst
voor volledige
risicobeoordeling en
zelfchecklijst.
Vaststellen
communicatieplan-centraal
Communicatie en
implementatie van het
Reis- en vaccinatiebeleid
(proactief).

Streef naar één beleidsstuk en maak één procedurele
handreiking.
Voer dit uit met een multidisciplinair team van interne
kerndeskundigen.
Gebruik eenduidige termen en definities laat de informatie
aansluiten op de algemeen bekende reisadvies website van
min. van BuZa,
Onderbouw de aanleiding met wet- en regelgeving. Benoem
de security-, arbo-, gezondheid- en welzijnsaspecten.
Beschrijf dat voor low risk landen groen/geel geen
uitgebreide risicobeoordeling noodzakelijk is, verwijs naar
landelijk bekende websites voor aanwijsbare
veiligheidsrisico’s.
Beschrijf de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken
van; de werkgever, reisagent, bedrijfs- / studentenarts en
decentrale hoofdrolspelers en werknemer/student.
Benadruk het belang van melding van incidenten
(meldingsplicht)
De informatie op de centrale intranetpagina is informatief,
maar is geen vastgesteld beleidsstuk. Overweeg het
Reisbeleid en Vaccinatiebeleid buitenland in één document
op te nemen. Betrek bij het opstellen van de handreiking de
interne kerndeskundigen en gecontracteerde partijen,
reisagent, bedrijfs- studentearts, vaccinatiecentrum
Wageningen. Diverse geproduceerde conceptstukken
kunnen goed als basis dienen. Verwijs in het beleidsstuk of
uitvoeringregeling/procedurele handreiking naar
toonaangevende Engelse en Nederlandse websites.
Gebruik de RI&E module veldwerk met aanvulling
buitenland vragenlijst van SSG als basis en voor een
centrale vragenlijst Gebruik de RIE manager als instrument.
Laat elke Sciences Group dit uitvoeren.
Gebruik de SSG, CDI inclusief leerstoelgroep Humanitaire
Hulp en Wederopbouw, de Erasmus MC ISS handreiking.
(Security guidelines for field research in complex, remote
and hazardous places, 11 juli 2016) en lijsten.

5
6

Maak gebruik van de centrale communicatie sectie.
Uitvoering van communicatie zoals intranet, banners, flyers,
bestaande managementteam overleggen.
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6.2.2 Wat kan Plant Sciences Group verbeteren?
Prioriteit
1

Actie

Aanbeveling / toelichting

Communiceer het bestaande
Reisbeleid en vaccinatie
protocol voor buitenlandse
reizen

2

Uitvoering van RI&E
veldwerk

3

Betere ontsluiting van
beschikbare informatie
Reisbeleid Buitenland

Benadruk de verantwoordelijkheden en taken van alle
hoofdrolspelers bij PSG
Geef aan het huidige beleid en uitvoering wordt herzien
(indien goedkeuring van HR-centraal en in Directeuren
Bedrijfsvoeringsoverleg).
Benadruk dat reizigers niet zonder toestemming van
Directeur Bedrijfsvoering naar oranje en rode gebieden
mogen reizen/werken of verblijven.
Bewaak als directeur bedrijfsvoering dat de KAM-sectie de
R&E module uitvoert (Nederland en Buitenland) voor
november’16 en laat het knelpunt opnemen in PSG
jaarplan Arbo en Milieu. Gebruik de RI&E module veldwerk
met aanvulling buitenland vragenlijst van SSG als basis en
voor een centrale vragenlijst Gebruik de RI&E manager als
instrument.
Via PSG-intranet en PSG A-Z lijst de aandacht vestigen op
de huidige beschikbare informatie.

Met deze drie quick wins voldoet PSG op korte termijn aan de Nederlandse Arbowet (RI&E
veldwerk in Nederland) en wordt een stap voorwaarts gemaakt voor het invullen van de
zorgplicht in het kader van de werkgeversaansprakelijkheid.
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Voorzet voor centraal implementatieplan
kw/
jaar

Fase

Tijd

Actie

Actiehouder

Resultaat

Wanneer
klaar?

Q2

(Acceptatiefase) Breed informeren:

HVK-er

2016

opstellen 10 ‘ presentatie knelpunten en

Presentatie

Klaar (6-72016)

verbeterplan in regulier beleidsoverleg
KAM kolom
Q3

Draagvlak creëren

Directeur

Besluit

Eind Q3

2016

Presentatie in MT en DO bij PSG en /

Bedrijfsvoering

GO/ No Go

2016

Ontwerp

alle Sciences Groups met informatie

definitief

over doorlooptijd, kosten,

implementatie-

urenbegroting

plan

Reisbeleid conclusies, aanbevelingen
Implementatieplan bespreken+
discussie

Q3

(acceptatie fase) Breed informeren:

Presentatie /

Eind Q3

2016

opstellen 10 ‘ presentatie verbeterplan

HR-C manager

draagvlak en input

2016

in management overleg directeuren

van DBO

bedrijfsvoering (DBO)
Q3

Opstellen criteria voor het

Projectleider

Concept

Eind Q3

2016

voorlichtingsplan (basis en intensieve

(VO&T )

voorlichtingsplan

2016

training afhankelijk van reisdoel)

deelproject
Projectleider

Vastgesteld

Eind Q4

(VO&T )

voorlichtingsplan

2016

(Engels en Nederlandstalig)
Q4

Voorlichtingsplan opstellen

2016

deelproject
Q4

Herbeoordeling van reisbeleid voor

HR-C manager

Bijgesteld

Eind Q4

2016

werknemers en studenten

ondersteunt

Reisbeleid

2016

door

Buitenland

2016
Q4
2016

Voorbereiding

Q4

werkgroep
Vaststellen van uniforme /centrale

Projectgroep /

Versie 1.0 van

checklist en vragenlijst

leider (HVK-er)

checklist

herbeoordeling van centraal

Projectgroep-

Bijgesteld

Eind Q4

vaccinatiebeleid/ infectiepreventie voor

leider C-HR

vaccinatie protocol

2016

werknemers en studenten gericht

manager

voor werknemers /

communicatie

Q4 2016

studenten

Q4

Voorstel herindeling Reisbeleid

Hoofd centraal

Opzet nieuw

2016

webpagina’s tot één Reisbeleid

communicatie

indeling

Buitenland webpagina

(intranet)

2017

(afhankelijk van centraal project
intranet)
Communicatie van deelresultaten op

2016

basis van ontwerp

Q4

Eind evaluatie van implementatie m.b.t.

HR-C manager

Naleving juiste

Eind Q4

alle aspecten van het beleid

(HVK-er

werkwijze

2016

adviserend)

Definitieve

2016

Realisatie

Q4

HR-C-manager

Nota aan DBO met

Q4 2016

stand van zaken

Checklist

Q1

Training samenstellen

Projectleider

Versie 1 van

2017

Training implementeren (Blackboard)

(VO&T )

training

deelproject
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Q1-2017

Kwalitatieve beoordeling

Projectleider

Inhoudelijke

Eind Q2

2017

voorlichtingsplan.

(VO&T )

evaluatie van

2017

deelproject

instructie en

(HVK-er

trainingen

62017

Evaluatie

Q2

adviserend)
Halfjaar evaluatie gebruik van checklist,

C-HR manager

Bijstellen van

Eind Q2

de bekendheid, eenduidigheid en

(HVK-er

checklist en

2017

transparantie van het Reisbeleid

adviserend)

verbeterpunten

Buitenland

prioriteren en

Evaluatie door leidinggevenden,

uitvoeren

stafdiensten, werknemer en studenten.
30-6

Afsluiten implementatie proces

Nazorg

2017

C-HR manager

Onderdeel van

Eind Q2

(HVK-er

verbetercyclus /

2017

adviserend)

Compliance Scan

Evaluatie
In paragraaf 6.3 is de evaluatie en zijn de projectfasen kort aangeven.
De evaluatiebespreking vindt plaats met de actiehouders die betrokken zijn of waren bij de
implementatie.
Voorgestelde werkwijze
 Maak een verslag en actielijst met actiehouders;
 Stuur het verslag of verkorte managementversie van de evaluatiebespreking naar
directieteam ter informatie of bespreking in het Managementteam van de (Plant)
Sciences Group(s);
 Evalueer jaarlijks met de sleutelrolhouder, het gehele proces met nadrukkelijke aandacht
voor transparante en duidelijke praktische informatie (voorlichting en training) en de
doelgerichte controle op de uitvoering van de afspraken door de hoofdrolspelers;
 In het beschreven implementatieplan paragraaf 6.3 is de evaluatie verder uitgewerkt.
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Bijlage 1 Scriptievoorstel.
Scriptievoorstel van Reinoud Bouwer
Cursusgroep U51
Privé adres: Lombardi 144 6708 LV Wageningen
Ingediend op: 18 januari 2016 (Oorspronkelijke versie)
1. Titel (of werktitel).
Werktitel: Risico’s tijdens veldwerk in derde landen
2. Een korte beschrijving van het bedrijf, organisatie of branche (hierna “bedrijf“
genoemd) waar het onderzoek wordt uitgevoerd. Doel van het bedrijf, grootte, aard van
de werkzaamheden, korte beschrijving van de belangrijkste Arbo risico’s.
Het onderzoek wordt uitgevoerd bij Wageningen UR (mijn werkgever) .
Wageningen UR bestaat uit twee juridische entiteiten
Bij Stichting DLO vindt toegepast onderzoek plaats. Wageningen Universiteit verzorgt
onderwijs en voert fundamenteel onderzoek uit binnen de scope ‘Life Sciences’.
Wageningen UR heeft circa 10.000 studenten en 6.500 medewerkers.
Eén van de vijf Sciences Groups van Wageningen Universiteit en Research (Wageningen
Universiteit & Research) is de Plant Sciences Group met circa 1200 medewerkers, 400
studenten met 10 onderzoekslocaties in Nederland.
Werkzaamheden: kantoor-, lab-, kas en veldwerk op eigen proefvelden en in buitenland.
De belangrijkste Arbo risico’s bij Wageningen UR betreffen: het werken met
(landbouw)machines en prototypes, gevaarlijke stoffen, (cryogene) gassen,
gewasbeschermingsmiddelen, milieu, fysieke belasting, het werken op hoogte en
veldwerk in binnen- en buitenland.
3. Een beschrijving van uw eigen positie in het bedrijf of bij de klant.
Arbo, Milieu en Veiligheid is een zelfsturend AMV team (2,0 fte). Ik ben werkzaam als
Arbo-en Milieudeskundige 2 bij de Plant Sciences Group, Mijn hoofdtaak is het borgen
van biologische veiligheid met een aanstelling als Milieuveiligheids/biologischeveiligheidsfunctionaris.
4. Beschrijving van het onderwerp of probleem. Verwoord daarbij de belangrijkste vraag
waar u aan het eind van uw onderzoek het antwoord op moet kunnen geven. Aan de
centrale vraag kunnen desgewenst deelvragen worden toegevoegd. Geef zo mogelijk
ook aan waar u uw onderzoek begrenst (beschrijving van de scope).
Daarbij tevens aangeven:
 waarom kiest u juist voor dit onderwerp? Waarom is het eigenlijk een probleem
of knelpunt (probleemanalyse)?
 schets wat er schort aan de huidige situatie (interne factoren) of aan de
wetgeving/de markt e.d.(externe analyse).
Hoe groot is het probleem, wat zijn de risico’s? Probeer deze te kwantificeren.
Probleemstelling:
Uit een eerste analyse op zoek naar informatie over risico’s tijdens veldwerk blijkt weinig
voorlichting en instructie beschikbaar. De gevaren en risico’s tijdens veldwerk door
medewerkers en studenten in binnen- en buitenland lijken niet volledig onderkend. Er
schijnt een RI&E veldwerk aanwezig te zijn bij één unit binnen één Sciences Group,
terwijl ook andere organisatieonderdelen regelmatig medewerkers en studenten
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uitzenden voor zeer uiteenlopende veldwerkactiviteiten in binnen- en buitenland.
Het is niet duidelijk of de werkgever de gevaren en risico’s goed heeft geïnventariseerd
en geëvalueerd en een integraal onderdeel vormen van (bedrijfs)risicomanagement bij
alle Sciences Groups.

Onderzoeksvraag:
Hoe is het uitzenden van medewerkers en studenten voor veldwerk in derde 42 landen
georganiseerd en is er sprake van voldoende aandacht en risicobewustzijn bij de
werkgever en leidinggevenden en directies.
Deelvragen:
- geeft de decentrale uitgevoerde RI&E ’veldwerk’ alles omvattend beeld voor de
veldwerkactiviteiten bij Wageningen UR met focus op Plant Sciences Group?
- is er sprake van eenduidig beleid voor veilig uitvoeren van veldwerk in derde landen
bijvoorbeeld: uitgangspunten, risicobeoordeling, proef- en veiligheidsplan
gedragscodes, vaccinatiebeleid, besluitvorming, en zo ja, is dit schriftelijk vastgelegd
en getoetst aan Arbo- en veiligheidswet- en regelgeving in Nederland en in het land
waar het veldwerk daadwerkelijk plaatsvindt?
- zijn incidenten met veldwerk locatie geregistreerd en geëvalueerd?
- hoe hebben andere kennisinstellingen dit georganiseerd in Europa?
- wat kan Wageningen UR/ Plant Sciences Group (PSG) verbeteren?
- welke instrumenten kun je hiervoor inzetten om op gestructureerde wijze uitvoering
te geven aan voorlichting, instructie en toetsing, het bekend maken van
gedragscodes, werken met een checklist Veldwerk bij Wageningen Universiteit &
Research?
Samenvattend: hoe borgt Wageningen UR de veiligheid en het risicobewustzijn bij
leidinggevenden en uitvoerenden zodanig dat de kans wordt geminimaliseerd op
ongewenste gebeurtenissen voor, tijdens en na veldwerk?
Scope:
Het onderzoek richt zich op medewerkers als studenten van Wageningen UR in het
algemeen en Plant Sciences Group specifiek voor het uitvoeren veldwerk om
onderzoeksvragen in buiten EU en derde landen te kunnen beantwoorden. Ook het
geven van praktijk landbouwonderwijs in derde landen is een regelmatig terugkerende
activiteit. Voorbeelden veldwerkexpedities in derde landen zijn:
 biologisch materiaal verzamelen
 bijdragen aan kennisuitwisseling in de agrarische sector ter plekke op (tropische)
land-, tuinbouw- en bospercelen in oerwouden.
 advies en hulpverlening tijdens (landbouw / humanitaire crisis binnen het werkveld
van Wageningen Universiteit & Research.
 bewust werken met humaan- of dierpathogenen.
 werken met plaatselijke (landbouw)machines, apparatuur, prototypen en
landbouwhuisdieren,
O.b.v. oriëntatie-onderzoek en risicobeoordeling worden enkele onderwerpen uitgediept
o.b.v. (bijna) incidenten of buitengewone omstandigheden die aanleiding kunnen zijn
beleidsmatige verbeteringen of aanscherping van bestaand beleid.
Out of scope:
42

Hiermee worden de 31 landen bedoeld die niet binnen de Europese Economische Ruimte (EER) vallen.
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De algemene vragen in de RI&E over veldwerk op landbouwpercelen in Nederland
worden niet meegenomen in het onderzoek.
Het samenstellen en invoeren van de e-learning module Veldwerk op de elektronische
leeromgeving van Wageningen UR (Blackboard).
Omvang probleem/ Risico’s:
Bij Wageningen UR gaat het om honderden uitzendingen per jaar, bij PSG om tientallen
(vooral vaste staf).
5. Wie is probleemeigenaar en heeft – positief - belang bij het onderzoek en is
verantwoordelijk voor de verbetering; is er voldoende commitment vanuit het
management voor het aanpakken van de probleemstelling?
Probleemeigenaar:
De opdrachtgever is de Raad van Bestuur van Wageningen UR met mandaat van de
directeuren Bedrijfsvoering. De probleemeigenaar is de directeur Bedrijfsvoering PSG.
6. Een bondige beschrijving van het beoogde product (resultaat) van het onderzoek
(bijvoorbeeld een ontwikkelde en uitgeteste methode of een advies). Sluit hierbij aan op
de centrale onderzoeksvraag of probleemstelling (zie vraag 4).
Het programmacontract ‘Voorlichting, Onderricht en Toetsing’ (VO&T) behelst diverse
arbo- en veiligheidsonderwerpen en is goedgekeurd door de RvB en daarmee ook de
directeuren Bedrijfsvoering van de Sciences Groups. Het thema ‘Veldwerk‘ is een
deelproject van dit VO&T programma waarmee wordt aangegeven dat dit onderwerp
aandacht verdiend zonder dat dit is goed onderbouwd met onderliggende beleidsstukken
of een duidelijke visie op dit onderwerp.
De directie van de Plant Sciences Group en Environmental Sciences Group vinden het
gevoelsmatig belangrijk omdat veel van hun medewerkers en studenten veldwerk
uitvoeren onder zeer uiteenlopende omstandigheden in derde landen omdat zij integraal
verantwoordelijk zijn gesteld voor Arbozorg. Dit onderwerp is opgenomen als project in
het ‘Jaarplan Arbo, Milieu en Veiligheid 2016’ van PSG.
Producten /deelresultaten:
 informatie analyse van beschikbare informatie o.b.v. beschikbare RI&E’s,
incidentenrapportages en enquête onder veldwerkers en leidinggevende/
management,
 voorstel voor beleid en/of richtlijnen ‘veilig veldwerk’ voor Wageningen UR en
PSG specifiek (advies),
 stroomschema /checklist voor management en veldwerkers voor ‘veilig veldwerk
in derde landen’ (tool),
 factsheet FAQ ‘veldwerk bij Wageningen Universiteit & Research/ PSG’ (tool),
 script voor e-learning ‘veldwerk’ om de informatie en risicobewustzijn voor,
tijdens en na veldwerk te verbeteren en te toetsen (advies en ontwerp).
 Rapportage/ presentatie:
o management rapportage ‘veldwerk een bedrijfsrisico voor PSG?,
o presentaties eindresultaat voor PSG managementteam en Wageningen UR
beleidsoverleg Kwaliteit, Arbo en Milieu.
7. Wanneer dat in deze fase al mogelijk is geef dan kort aan hoe het beoogde resultaat
kan worden bereikt (implementatievoorstel). Betrek hierbij de actoren die hierin een rol
(zouden moeten) spelen: interne en eventueel externe actoren, bijvoorbeeld fabrikant,
overheid, brancheorganisatie). Beschrijf tevens kort hoe t.z.t. geëvalueerd of het
gewenste doel is bereikt.
Wanneer succes:
Risicobewustzijn veldwerk ook ingebed in de veiligheidscultuur en –structuur,
management en organisatie van deze bedrijfsactiviteit.
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Evaluatie:
Juni 2017 (het evaluatiemoment wordt in de kwaliteitskalender vastgelegd)
 zijn de adviezen opgevolgd, is checklist bekend bij het management en wordt
deze daadwerkelijk gebruikt?
 is het voorstel voor e-learning script vertaald naar een werkende e-learning
module als onderdeel van het VO&T programma?
 wordt de e-learning module gebruikt en wat is zijn de bevindingen?

8. Geef aan op welke wijze in het onderzoek een bredere oriëntatie wordt nagestreefd
(oriëntatie bij één of meer andere bedrijven of in de literatuur).
Benchmark met vergelijkbare universiteiten ziekenhuizen en milieuadviesbureaus m.b.t.
soortgelijke praktijk, arbo- veiligheidsstudies, beleid, procedures voor veldwerk in derde
landen / buiten de EU. Uitzetten van vragen op discussieplatforms.
9. Een helder plan van aanpak waarin de verschillende te zetten stappen in uw
onderzoeksaanpak worden beschreven om tot het gewenste resultaat te komen.
Bijvoorbeeld veldonderzoek, interviews, literatuurstudie. Geef daarbij een
chronologische opsomming van de (deel)activiteiten.












oriëntatie/ beeldvorming m.b.t. beleid en praktijk ervaring via literatuur en navraag
bij HR en Veiligheidsteam bij universiteiten en bedrijven,
vaststellen van de definitie en de scope van het onderzoek over veldwerk bij
Wageningen UR (interviews),
analyse wettelijk kader (Arbo wetgeving, letselschade- / reisverzekeringen)
inventarisatie en analyse van veldwerkactiviteiten (enquête of interviews),
beoordeling van de bij Wageningen UR aanwezige decentrale RI&E’s m.b.t. veldwerk
met optie een verdiepende RI&E veldwerk uitvoeren voor PSG,
branche onderzoek, integratie met andere arbo en veiligheidsaspecten en
kernactiviteiten bij Wageningen UR literatuuronderzoek en intervisie(s) (met andere
universiteit(en) / kennisinstelling(en),
opstellen factsheet veldwerk (veel gestelde vragen/checklist),
E–learning ‘Veldwerk bij Wageningen Universiteit & Research’ uitwerken van script /
ontwerp (projectleiders en –medewerkers) o.l.v. programmateam en stuurgroep
‘VO&T’.
opleveren onderzoekrapport/ beleidsnotitie / scriptie
presentatie onderzoeksresultaat in Wageningen UR (BOKAM)

10. Een beschrijving van uw eigen rol bij het onderzoek.
Projectuitvoerder en voor e-learning, lid van Wageningen UR programmateam VO&T
‘Veldwerk’.
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Bijlage 2 Goedkeuring scriptievoorstel
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Bijlage 3 Lijst met interviewvragen
Afhankelijk van verantwoordelijkheid, functie en positie in de organisatie worden de
vragen in de juiste context gesteld.
Rol van Sciences Group (PSG) HR-decentraal m.b.t. uitvoering van het vaccinatiebeleid


Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vaccinatiebeleid?



Wat is de rol van HR-decentraal m.b.t. reis- en vaccinatie beleid. Wie heeft de regie?

Procedure Reisaanvraag
Wanneer een reisaanvraag wordt gedaan voor uitzending voor langere periode, heeft de (PSG)
directie een rol in het goedkeuringstraject m.b.t. die voorgenomen reis en verblijf in landen
Is de [geïnterviewde] op de hoogte van het BUZA reisadviezen (en de APP die medewerkers
kunnen downloaden).
Houdt PSG / Wageningen UR onderdeel zich aan het reisbeleid van BuZa? Op welke wijze is
geborgd voor directie dat de medewerker niet afreizen naar onveilige bijvoorbeeld naar Sudan
geel en rood en Suriname (geel) gebieden?
Is de door centraal gepubliceerde vragenlijst als onderdeel van de toestemming voor reizen naar
risicovolle landen bekend bij directie / leidinggevenden?
Wie is verantwoordelijk voor de studenten die op stage gaan?
Hoe ziet de directie dat in het kader de zorgplicht alhoewel in de meeste gevallen geen sprake is
van een werkgever – werknemer situatie?
Op welke wijze wordt vooraf de informatie die nodig is met de op reis gaande medewerkers
gedeeld?
Van wie krijgt een medewerker / student een finale GO voor reizen in geval van reizen naar
onveilige (-geel /oranje rode gebieden? Neemt directie finale besluit om wel of niet af te reizen?
Is de directie / [geïnterviewde] op de hoogte van het bestaan van de cursus Basic Safety and
Security, die wordt georganiseerd door Wageningen Academy? En leidinggevenden?
Wat kan worden verbeterd in het reisboekingssysteem van de reisagent (ATPI) volgens
[geïnterviewde]
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TIJDENS HET VERBLIJF


Hoe vindt verdere begeleiding / contact plaats met de medewerker?



Is de directie van [PSG] weleens betrokken geweest bij een repatriëring van een
medewerker of heeft [PSG] schade opgelopen door ziekteverzuim na een tropische reis?



Hoe loopt de afhandeling als PSG medewerker wordt ontvoerd, bestolen of bedreigd.



Bij Wageningen UR letten we op allerlei veiligheidspunten tijdens het werk. Wat is je
mening over de zorgplicht in het buitenland waarbij dagelijkse toezicht niet mogelijk is



Wie zou het beleid procedures breder bekend moeten maken, AMV, directie
leidinggevenden, HR-centraal ?

Adviezen / Verbetervoorstellen





Wat kan de (PSG) organisatie [onderdeel] worden verbeteren?
Kun je aangeven wat jij vanuit jouw verantwoordelijkheid belangrijk vindt om met
‘leidinggevende / collega-medewerkers te delen om als organisatie ‘in control’ te blijven?
Hoe denk jij het risicobewustzijn bij medewerkers te kunnen vergroten tijdens,
Voorbereiding, tijdens de reis, na terugkomst.

Afkortingen:
DB
PSG
AMV
BuZa

Directeur Bedrijfsvoering
Plant Sciences Group
Arbo Milieu en Veiligheid (sectie)
Ministerie van Buitenlandse Zaken
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Bijlage 4 Overzicht van geïnterviewde
personen
Overzicht van geïnterviewde Wageningen UR werknemers, studenten en bij externe organisaties.
Datum

Naam

Werkzaam bij

Functie

Gewerkt in

30-3-16

Annemieke

SSG

HR-adviseur/ preventiemedewerker

-

Kroon
25-4-16

Anka Meisner

ESG

HR-adviseur

-

15-4-16

Berry Diekema

ESG

Arbeidshygiënist /Stafmedewerker

-

Kwaliteit, Arbo en Milieu
28-4-16

Joyce van de

HR-centraal

HR-centraal manager

-

ESG

Senior Onderzoeker

Nigeria, Burkino

Velden
16-5-16

Elmar
Veenendaal

Faso, e.a.
Afrikaanse landen

3-4-16

Eddy Moors

ESG

Hoogleraar

13-5-16

Marchiel

Vaccinatiecentrum

Verpleegkundige & coördinator

Ratering

Wageningen

vaccinatiecentrum Wageningen

Inge Grimm

SSG en ESG

Directeur Bedrijfsvoering (DB) SSG

11-5-16

Div. Afr. landen

-

en a.i. DB van ESG
19-5-16

Ton van

PSG

Directeur Bedrijfsvoering

-

ASG-Lelystad

Uitgezonden als vrijwilliger naar Siërra

Sierra Leonne

Scheppingen
3-4-16

Bart Kooi

Leone (tijdens Ebola uitbraak)
3-4-16

Sander

PSG-departement

Onderzoeker Virologie zoals Dengue,

Koenraadt

Planten-

Malaria, Zika.

Suriname, Kenia

wetenschappen
17-5-16

Wilbert

SSG

Arbo-adviseur bij HR-decentraal

-

ESG

Student - departement Omgevingsweten-

Colombia

Houweling
19-4 en

Guusje

2-6-16

Koorneef

1-3-16

Rolf Reling

schappen
ATPI Reisagent voor

Travel coördinator

-

Wageningen UR
16-5-16
30-5-16
30-5-16

Gerrit

Van Hall Larenstein

Coördinator Buitenlandse stages

Koopmans

Hogeschool (VHLH)

Leeuwarden

Willem

Senior advies Afrika

Koninklijk Instituut Tropen, Amsterdam

Heemskerk

studies

Benedikte

Ministerie van

Schaapveld

Buitenlandse Zaken,

Senegal e.a.
Afrikaanse landen

Bedrijfsarts

Diverse nietwesterse landen

Den Haag
9-6-16

Thea Hilhorst

Leerstoel

Hoogleraar

Humanitaire Hulp en

Diverse Afrikaanse
landen

Wederopbouw
29-6-16

Anne Elings

Plant Sciences

Sen. onderzoeker

Kenia

teamleider CGN

India

Hoofd HR-decentraal

-

Group
4-7-16

Theo van

PSG, Centrum voor

Hintum

Genetische Bronnen
(CGN)

19-5-16

Erica Steen

PSG-HR-decentraal
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Bijlage 5 Kleurcodes bij reisadviezen
Dienstreizen of uitzending naar gebieden met een verhoogd of aanwijsbaar
veiligheidsrisico.
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen
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Bijlage 6 Dienstreizen of uitzending naar
gebieden met een verhoogd of aanwijsbaar
veiligheidsrisico
Bron: vastgesteld Reisbeleid Buitenland Status bewaakte versie (IST) Auteur/beheerder: HR-centraal

Policy en werkwijze:
Indien voor een land sprake is van een verhoogd of aanwijsbaar veiligheidsrisico (bron Ministerie van
Buitenlandse Zaken), zal er niet naar dat land worden gereisd, tenzij hiervoor, via de leidinggevende, vooraf
schriftelijke toestemming is verleend door de directie van de eenheid. Daarbij zal steeds zeer kritisch
worden bekeken of reizen naar dat betreffende gebied noodzakelijk is of dat alternatieven mogelijk zijn. De
medewerker heeft echter altijd de keuze om niet te gaan.
Van gebieden met een verhoogd veiligheidsrisico is sprake indien BuZa niet-essentiële reizen naar die
gebieden ontraadt, code rood of code oranje, zie www.rijksoverheid.nl. Zowel bij lange als korte
uitzendingen naar dergelijke gebieden geldt dat dit alleen mogelijk is indien dit gezien de reden van de
uitzending noodzakelijk is en hiervoor conform onderstaande procedure toestemming is verleend.
Bij het aan de directie gerichte verzoek om toestemming wordt door de aanvrager een zo volledig mogelijk
ingevulde Vragenlijst t.b.v. verzoek toestemming voor reizen naar risicovol gebied/land bijgevoegd.
Voordat toestemming wordt verleend legt de directie het verzoek ter toetsing voor aan C-HR (sectie R&A).
Deze checkt de aanvraag aan de hand van de ingevulde vragenlijst en betrekt daarbij ook Wageningen
International in het advies t.a.v. de inschatting van de risico’s. Bij twijfel of aan alle voorwaarden is
voldaan of indien sprake lijkt van bijzondere omstandigheden, zal C-HR het verzoek voorleggen aan de Raad
van Bestuur. In alle overige gevallen is het aan de directie om, na ontvangst van het advies van C-HR, te
besluiten al dan niet toestemming te verlenen aan de betrokken medewerker(s) om naar het betreffende
gebied te reizen.
In geval van een reis voor het werk, wordt vooraf het volgende vastgelegd (terug te vinden in de
vragenlijst):


Het gedetailleerde reisplan.



Het contact tussen medewerker en leidinggevende, tijdens de reis, zodat de leidinggevende te allen
tijde op de hoogte is van de verblijfplaats van de medewerkers.



Hoe te handelen in geval van calamiteiten. Een onderdeel hiervan is dat de leidinggevende op de
hoogte is van de stappen die hij/zij, in overleg met de veiligheidsfunctionaris en voorlichter van
Wageningen UR in dit proces moet zetten.



Gegevens over de “thuisblijvers”, en de wijze waarop contact wordt onderhouden, tijdens de reis en
bij een eventuele calamiteit.



De bevestiging dat er een voor deze reis geldende reisverzekering afgesloten (Molestverzekering)

Het is sterk aan te raden dat de medewerker ter voorbereiding op de uitzending een Safety and Security
course volgt. In principe gaan we daar van uit. Ook is het uit oogpunt van veiligheid belangrijk dat, indien
het de eerste keer is dat de medewerker een dergelijk gebied bezoekt, hij of zij dit samen doet met iemand
die in het betreffende gebied bekend is. Tevens is een belangrijk aspect bij uitzending dat de medewerker
beschikt over zgn. "cultuursensitiviteit”.
De Europese Commissie heeft een zwarte lijst voor luchtvaartmaatschappijen opgesteld. Maatschappijen op
deze lijst mogen niet vliegen naar of over de landen van de Europese Unie, met uitzondering van
regeringsvluchten. Voor dienstreizen wordt niet gevlogen met een vliegtuigmaatschappij van de zwarte lijst.
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Bijlage 7 Vragenlijst bij Dienstreizen
buitenland
Scope: Wageningen UR vastgesteld door HR-centraal
De onderstaande vragenlijst is als ‘link’ te openen vanuit het beleidsstuk ‘Dienstreizen of uitzending naar gebieden
met een verhoogd of aanwijsbaar veiligheidsrisico’ en is een bijlage die moet worden meegestuurd met de
aanvraag voor toestemming om een reis naar een land met verhoogd veiligheidsrisico te gaan regelen.

Kenniseenheid/organisatieonderdeel:
Namen van betrokken medewerkers:
Overig reisgezelschap (niet-Wageningen UR; derden):
1. Naar welk land/gebied wordt gereisd?
2. Wat is het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken?
(zie: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen)
Zijn er overige bronnen die afwijken van bovenstaande adviezen (bijvoorbeeld CIA, UK reisadvies)?
Wat ga je in dit gebied doen?
Wat zijn je geplande reisdata?
Accommodatie(s) per datum:
Maak een beknopte maar brede risicoanalyse en beantwoord aan de hand hiervan onderstaande vragen:
Afspraken rondom contact tijdens reis
Wat zijn de risico’s?
- Voor jou tijdens verblijf daar?
- Voor je onderzoek als je niet zou gaan?
- Voor eventuele respondenten of lokale onderzoeksassistenten?
- Voor de Universiteit/DLO als je niet zou gaan?
- Zijn er directe maatregelen die eventuele risico’s kunnen verminderen? Zo ja, welke?
- Heb je al contact met een lokale of internationale organisatie in het betreffende gebied?
- Heb je ideeën over hoe een mogelijke evacuatie zou verlopen; waarheen en hoe?
- Wat doe je in geval van een evacuatie met je data?
Zijn er afspraken over onvoorziene financiële problemen?
Wat is het advies van de GGD?
Hoe heb je je voorbereid t.a.v. je gezondheid?
Heb je bij je eigen ziektekostenverzekering geïnformeerd of je reis gedekt is/blijft?
Ben je op de hoogte van polisvoorwaarden van de Wageningen UR Reisverzekering?
(Reis moet in ieder geval via Mobilexpense worden geboekt).
Hoe vaak houd je contact met je leidinggevende en op welke manier?
Wie bij de universiteit/DLO bel je buiten kantooruren in geval van nood?
Contactgegevens thuisblijvers
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Bijlage 8 SSG vragenlijst
Naam van document: ‘Questionnaire travelling to risk area’
A. Kroon, HR-adviseur / Preventiemedewerker, SSG, 29-02-2016, bewerkt door R. Bouwer, 306-2016
Scope: Social Sciences Group
The travel policy Wageningen UR (Dutch only) states that the Board of a Sciences Group needs to
approve travelling to a high-risk country (source Ministry of Foreign Affairs (in Dutch)). Travel is not
permitted unless the immediate supervisor and the Board of the unit agrees.
Working in (social) sciences sometimes requires travel to risk areas. Travel to risk areas requires
permission from your supervisor. You can use the attached questionnaire and discuss it with your
supervisor.
Travel to a country or area with a Yellow Ministry of Foreign Affairs classification (be aware, safety
risk) or higher; Orange (only if necessary) and Red (do not travel) additionally requires approval of
the Director Operations of the SSG.
The same procedure is also valid for students traveling to risk areas: he/she must fill out the
questionnaire, and the student's supervisor and the Director Operations need to agree before booking
a flight. It will not be permitted for a student to travel to an orange or red area/country (website; min
BuZa traveller advice)
If you’re travelling with Wageningen UR colleagues, the questionnaire must be filled out by every
person separately.
Surname
Given names
Date of birth
Citizenship (note all multiple)
Passport number
Date and place of issue
Date of expiry
Phone number (cell)
Phone number work
E-mail address (personal)
E-mail address work
Warn in case of emergency (1)
Relation to staff member
Address
Phone number home
Phone number cell
Warn in case of emergency (2)
Relation to staff member
Address
Phone number home
Phone number cell
Student (name study) or Employee (name
function)
Chair group /Business Unit
Supervisor
Alternative person(s) for the University to contact
in case you are out of reach
Name(s)
Relation to staff member
Phone number(s)
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1. Which country and area are you planning to
visit?
2. What is the travel advice according to Ministry
of Foreign Affairs? See here.
3. Are there any sources that diverge from the
Dutch FA advice (such as CIA, UK advice)?
4. What are you going to do in this area?
5. What are your planned travel dates?
Please add the address of your accommodation
for each stay
6. What is your travel plan?
(flight from / to, other means of transport, what
areas)
7. Risk analysis
Make a brief risk analysis and answer the
following. What are the risks:

for you in the area

for the university/DLO in case you would
not go

for your research, if you couldn’t
continue

for local research assistants and
respondents
What measures have you taken to reduce risks?
Include details:

do you (already) have contacts with a
local or international organisation in the
area? (contact details)

will someone pick you up from the
airport? (contact details) If no, how will
you get to your destination?

have you reported your visit to the
embassy?

what is your evacuation plan?

how will you back up your research data?
8. What are the measures in case of unforeseen
financial problems or needs? How do you obtain
cash or other financial access?
9. What is the health advice according to
www.vaccinatiecentrum.nl/index.php/wageningen
www.lcr.nl, www.who.int, www.travelclinic.com/
www.ggdreisvaccinaties.nl ?

Add as attachment

10. Do you have the recommended vaccinations
(if yes, when)? How have you prepared yourself
with regard to other health issues (malaria,
other)?
11. Have you enquired your personal health
insurance if your trip is (still) covered?
12. Are you aware of the Wageningen UR travel
insurance policy? (the trip must be booked
through MobileXpense).
See also:
http://www.intranet.wur.nl/en/services/
voorzieningen/reizen/dienstreizen/Pages/WURdienstreizen.aspx#travelinsurance.
13. Who will you call in case of an emergency?
14. Is there anyone else travelling with you, who
is not an employee of WUR? Yes/no
If there is, please state the persons details here
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(name/address/contact person)
15. Who will you call outside office hours?
16. How often will you contact your supervisor
and in what way? Agree upon frequent updates
and structurize.
What do you do in case you cannot reach your
supervisor or your supervisor cannot reach you?
17. Have you followed the Basic Safety and
Security Course that Wageningen UR offers in
cooperation with the Centre for Safety and
Development?
See also:
http://www.wageningenur.nl/nl/show/BasicSafety-Security-Course.htm.
If yes, when?

Completed truthfully,
Employee

Decision supervisor:
Yes or no

Name, signature and date

Name, signature and date

Please hand in this questionnaire at the secretariat of your (chair)group and digital to
directiessg@wur.nl and your supervisor.
In case of an area with classification Yellow, Orange and Red (‘unsafe areas’) or when the
supervisor considers necessary, the questionnaire has to be approved, before booking a flight,
by:
Classification Yellow
Classification Orange and
Red

Decision Director Operations SSG
Yes/No
Date:
Respons C-HR sectie R&A
Date:

Decision

Director Operations SSG
Yes/No
Date:
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Bijlage 9 RI&E veldwerk buitenland (SSG)
Bron: A. Kroon HR adviseur SSG en Preventiemedewerker (Sociale Sciences Group)
Vragen uit de standaardvragenlijst voor medewerkers die reizen naar risicovolle
landen uit (RIE manager module 9 en 21*)
*22 vragen vooral over risico als dieren/insecten/pollen/UV/endotoxinen/water (fysiek veldwerk)
Voor verdiepende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie voor SSG
Naam
Functie
Afdeling/gebouw
Werken in het buitenland (Veldwerk).
Hiermee wordt bedoeld het verrichten van werkzaamheden op een andere plek dan de reguliere
werkplek en die inherent zijn aan het werken bij de kenniseenheid SSG, dus bijvoorbeeld het
doen van onderzoek d.m.v. het voeren van interviews en gesprekken, het geven van een cursus
of advies.
1.A Verricht je je eigen werkzaamheden ook in het buitenland?. Als je hier “ja”
antwoordt, wil je dan alsjeblieft de hele module invullen
Ja | Nee
1.B Binnen en/of buiten Europa? (omcirkel je antwoord)
Toelichting: welke regio’s/landen

2. Wordt er bij het plannen van die werkzaamheden een risico-inschatting gemaakt en
worden op basis daarvan beheersmaatregelen genomen?
Ja | Nee
Toelichting

3. Vind je de voorlichting over de mogelijke gevaren tijdens de werkzaamheden
voldoende?
Ja | Nee
Toelichting
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4.Welke risico’s denk jij dat er zijn bij het werken in het buitenland/veldwerk?
Toelichting
Overige mogelijke risico’s ?
Zijn er zaken die jij aan de orde wilt stellen; verbeterpunten op het gebied van de
arbeidsomstandigheden? Zo ja, dan kan je die punten hieronder beschrijven
Ja | Nee
Toelichting
Einde vragenlijst

Rapportage van de antwoorden o.b.v. vragenlijst werken in het buitenland (Veldwerk).
Uitgevoerd door Annemarie Kroon (afdeling HR van SSG) datum: 7 juni 2016
Vragenlijst als bijlage van de RIE (algemeen) met standaardvragen over veldwerk in Nederland
is bij 73 medewerkers van SSG uitgezet. Daarvan zijn 18 respondenten die niet reizen naar
risicovolle landen 29 medewerkers op de algemene vragenlijst teruggestuurd . Binnen deze
groep waren 15 medewerkers die het onderdeel “veldwerk; reizen naar risicovolle gebieden”
hebben ingevuld omdat het binnen de functie van de medewerker voor hen die relevant was.
Welke regio’s/landen? (per medewerker 1 regel)
EU en Saoedi Arabië
Afrika, Burundi, DR Congo, Zuid-Sudan, Nepal
Spanje, Latijns Amerika
China, Mongolië, Afrika
Europa, Azië, Afrika
EU, Zwitserland
Europa, Amerika, Brazilië, Zuid-Afrika, Indonesië, Nieuw Zeeland
Cariben, Barbados, Curaçao
Noordwest Europa, (België, Duitsland, Frankrijk)
Indonesië
België, Duitsland, Frankrijk, centraal en Oost-Europa, Turkije, Rusland
US, Oekraïne
Worden risico inschattingen gemaakt en op basis daarvan beheersmaatregelen
genomen? (per medewerker 1 regel)
Ja, goede app van ministerie Buitenlandse zaken
Ja, soms afgezien van reis
Nee (3x)
Ja (2)
niet aan de orde, m.u.v. Brussel.
Nee, bij Wageningen UR weinig bekend over risico’s
Nee, maar i.v.m. reis naar Parijs, na aanslagen misschien wel?
Nooit over gehoord
Vind je de voorlichting voldoende?
Nee
Ja, maar ook behoefte aan info uit het veld
Verwacht geen voorlichting maar meedenken
Wij zijn experts

67

Ja (4x)
nee, bij WUR niet voldoende kennis van ziektes als Dengue, Zika, veiligheid als vrouw alleen
nee, nog nooit iemand over gehoord
Welke risico’s denk jij dat er zijn in buitenland/veldwerk? (per medewerker 1 regel)
medische, terrorisme, culturele
uitheemse ziekten en infecties
Politieke onrust, criminaliteit, verkeersongelukken
Fysiek geweld; psychisch trauma
Zorg zelf voor het vermijden ervan
Bij anderen of niet van toepassing
ziektes zoals Dengue, Zika. Veiligheid voor het reizen van vrouw alleen.
Corruptie, controversieel onderwerp
Gezondheid; malaria en verkeer
niet anders dan NL, omdat je niet op de hoogte bent van de lokale situatie zijn risico’s iets
groter.
Voedselveiligheid, ziektekiemen, verkeersrisico’s, overvallen
Verbeterpunten? (per medewerker 1 regel)





Meer/betere psychologische begeleiding na reis in conflictgebieden
Bij veelvuldig reizen naar risicolanden; cursus doen. Misschien ook PAGO?
Lokale specifieke dreigingen zou Wageningen UR van op de hoogte moeten stellen
Verplichting om risicoformulieren door reizigers in te vullen en op te sturen naar directie
schiet doel voorbij. Het idee was dat reiziger en projectleider samen om de tafel zitten en
risico’s en scenario’s doorspreken. Alleen bij oranje en rood de directie inschakelen.
Nu moeten alle reizigers naar Afrika en Azië de formulieren doorsturen omdat het bij geel al
naar directie moet. Graag betere afspraken. (Sectie Economen).
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Bijlage 10 Risico-beoordelingsmatrix
buitenlandse werkzaamheden (voorbeeld)
Bron: integrale veiligheid
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Bijlage 11 Travel Checklist Wageningen UR
Bron: Erasmus MC, mei 2016, en bewerkt R. Bouwer als voorbeeld voor Wageningen UR
Wageningen UR Safety & Security travel abroad checklist

PRIOR TO DEPARTURE

Step 1
Register in
Student
Administration

Step 2
Check travel
advice at
minbuza.nl

Step 4
Check ‘Wijs op
reis’ website

Step 5
Carry important
contact details
and documents
with you

Step 3
Register at xxx
for country of
visit

Step 6
Obtain health
advice &
vaccinations

Step 1



Register your emergency contact information in a central register
Make sure that your emergency contact information is complete and up-to-date! In case
of a change of contact details (address, telephone number) of yourself or your
emergency contacts during your stay abroad you need to update your data the concern
student / employee central register immediately!

Step 2




Go to the website of the Dutch Ministry of Foreign Affairs in order to check the travel
advice of the country/countries that you are intending to visit:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen
The classifications by the Dutch Ministry of Foreign Affairs can be recognized by colour:
Green: no particular security risks
Yellow: note: security risks
Orange: only necessary trips
Red: do not travel



If the country or part of the country you are visiting is classified as “red” then you are not
allowed by Wageningen UR to go to that country or region. For students and employees
your exchange, internship or research will not result in study credits (ECTS) for your
study programme at Wageningen University. Employees and students and employees
maybe not insured via Wageningen UR insurances and you may not privately insured .
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If the country or part of the country you are visiting is classified as “orange” then you
are required to make a risk analysis before departure. The Wageningen UR will check
whether you have made a proper risk analysis before departure.
If the country or part of the country you are visiting is classified as “yellow” then we
advise you to make a risk analysis before departure. Though it is not obligatory to make
a risk analysis, we urgently recommend you to do so.
If you are a national of another country than the Netherlands, then also check the travel
advice of your own country. The website http://ec.europa.eu/consularprotection offers an
overview of travel advices of the ministries of foreign affairs of all EU countries (not very
user-friendly). For the US please visit:
http://travel.state.gov/content/passports/english/country.html
Download the Travel Advice App of the Dutch Ministry of Foreign Affairs to easily receive
updates and access contact details of Dutch embassies/consulates during your stay
abroad: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen/reisadvies-app.

Step 3
Step 1
 All students and employees must register at their own Embassy/Consulate in the country
they are visiting.
 For contact details of Dutch Embassies and Consulates abroad please check:
http://www.government.nl/issues/embassies-consulates-and-other-representations
 If you change your address and/or your telephone number you must always inform all
parties concerned (Wageningen UR student administration, the Embassy and your
family/friends).
Step 4


For Students and attendants: check the “Wijs op reis” website of the Dutch ministry of
Foreign Affairs for important information and advice to prepare for your stay abroad:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wijs-op-reis.

Step 5
5
 Fill
Step
1 in and print the emergency details of the card “wherever you go” and carry it with you
at all times! Link to Wageningen UR standard form and travel insurance card
 Put the local emergency number and Wageningen UR emergency number also in your
mobile phone
 Scan important documents: make a scan of all your important papers such as your
passport, tickets, health insurance card, travel insurance, credit card and debit card (plus
the telephone numbers for blocking your cards if required) and send them to your email
address as attachment.

Step 6
Step 1
 Obtain health advice & vaccinations at your local vaccination centre at least two months
before departure. The GGD provides advice on matters such as preventative measures,
vaccinations and anti-malarial medication. For Vaccinatiecentrum (also English website),
please visit http://www.vaccinatiecentrum.nl/index.php/en/
 For general travel advice regarding health and vaccinations you can go to www.lcr.nl (in
Dutch) or www.nathnac.org (in English)
 Questions?, Contact your decentral Occupational Health and Safety worker (QESHsection) or the Human Resources (T: 85800) or SELF SERVICE DESK 
intranet.wur.nl/selfservice.

71

ARRIVED IN (Non-EU / Outside EU / non-western ) COUNTRY

Step 1
Remember you
are
representing
Wageningen
UR

Step 2
Monitor
safety
situation

Step 3
Learn the
security
policy of the
host
institution

Step 4
Keep your contact
details in student-/
employee
administration
We@wur up-to-date

Step 1


In all your actions please remember that you are representing Wageningen UR and that
you are not permitted to engage in activities that could damage the reputation of
Wageningen UR

Step 2




Stay informed of the security situation in the country where you are staying.
If you have installed the “Minbuza app” then you can register for notifications in case of
changes in the travel advice for your country/region:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen/reisadvies-app. Otherwise, please
regularly check the travel advice on the website of the Dutch Ministry of Foreign Affairs
(http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen) or the website of the Dutch
embassy/consulate in the country you are visiting whether there are changes in the
advice.

Step 3


Check whether the host institution has a policy in place for their students and
employees/employees regarding safety & security procedures and emergency measures.
You need to familiarize yourself with these procedures and measures and comply with the
security policy and instructions issued by the host institution and/or Wageningen UR!

Step 4


Ensure that your contact details, especially your local phone number, are always up-todate in student administration or https://www.wewur.wur.nl/zoeken_naam/default.aspx
This allows us to reach you in case of emergencies.
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WHAT TO DO IN THE EVENT OF AN EMERGENCY OR INCIDENT DURING YOUR STAY ABROAD?








Call the emergency number of your insurance company and have your travel insurance
policy number ready;
Call the emergency number of the (Dutch) embassy/consulate which you have noted
down;
Call the Wageningen UR’s central emergency number: tel. +31 XXXXXXXXX
Inform your Wageningen UR supervisor and/or your faculty’s international office;
Inform your local supervisor and/or local international office;
Inform your parents and friends;

PREPARATION ARRANGEMENTS

Review and approve the composition of the field team in field research activities and
accommodations that may be necessary at the site.
Appoint group leaders and supervisors. Establish method of communication and train
users.
Do not allow working alone.
Determine the appropriate clothing, personal equipment, and field equipment to support
the research.
Establish an emergency contingency plan and provide this information to the
participants. Keep a copy in the department office.
Advise participants to seek medical guidance and information from their health care
provider regarding health and immunization needs and other preventive measures
appropriate to the areas to be visited.
Advise participants to contact their health care plan regarding medical coverage while in
a foreign country to familiarize themselves with out-of-area coverage provisions, exclusions,
and claims-filling procedures.
Provide participants with applicable campus emergency contact phone numbers and emails.
Have list of contacts, including police and hospital at destination.
Provide itinerary to the home department including duration, destination and how the
group can be contacted.

73

Bijlage 12 Checklist for field research in
complex, remote and hazardous places
Bron: International Institute of Social Studies, D. Hilhorst, 13 juli 2016
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Correspondentie adres voor dit rapport:

Bij Wageningen UR proberen plantonderzoekers de eigenschappen van

Postbus 16

planten te benutten om problemen op het gebied van voedsel, grondstoffen

6700 AA Wageningen

en energie op te lossen. Zo worden onze kennis van planten en onze

T 0317 48 07 00

moderne voorzieningen ingezet om de kwaliteit van leven in het algemeen en

www.wageningenUR.nl/XX

de innovatiekracht van onze opdrachtgevers in het bijzonder te vergroten.
De missie van Wageningen UR (University & Research centre) is ‘To explore
the potential of nature to improve the quality of life’. Binnen Wageningen UR
bundelen 9 gespecialiseerde onderzoeksinstituten van stichting DLO en
Wageningen University hun krachten om bij te dragen aan de oplossing van
belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Met
ongeveer 30 vestigingen, 6.500 medewerkers en 10.000 studenten behoort
Wageningen UR wereldwijd tot de aansprekende kennisinstellingen binnen
haar domein. De integrale benadering van de vraagstukken en de
samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het hart van de
unieke Wageningen aanpak.
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