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0. Management samenvatting 

Medio januari 2019 heeft de Inspectie SZW in het kader van het project Arbeidsdiscriminatie, 

een inspectie uitgevoerd bij de Gemeente Huizen. Tijdens dit bezoek zijn een drietal 

overtredingen, op grond van artikel 2.15 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, geconstateerd. 

Voor de overtredingen is een eis tot naleving gesteld. De genoemde overtredingen waren: 

1) De risico’s ten aanzien van discriminatie zijn onvoldoende beoordeeld en er worden in 

het Plan van Aanpak onvoldoende maatregelen vastgesteld en uitgevoerd om (de 

gevolgen van) psychosociale arbeidsbelasting (discriminatie) te voorkomen; 

2) Voorlichting en onderricht aan werknemers over het onderwerp discriminatie heeft nog 

niet plaatsgevonden almede waar werknemers een officiële klacht kunnen indienen; 

3) Leidinggevenden hebben onvoldoende opleiding en instructie ontvangen op het gebied 

van PSA met name over het onderwerp arbeidsdiscriminatie. 

Aansluitend aan de eis tot naleving heeft de Gemeente Huizen diverse acties ondernomen om  

de geconstateerde tekortkomingen op te lossen. Een van de acties was het initiatief tot het 

actualiseren van de risico-inventarisatie -en evaluatie en het Plan van Aanpak van de Gemeente 

Huizen. De actualisatie van de RI&E is uitgevoerd door de kerndeskundigen van de 

Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West waarbij in multidisciplinair verband onderzoek heeft 

plaatsgevonden. Het specifieke onderdeel discriminatie is uitgevoerd als separaat project. 

De actualisatie van de risico-inventarisatie en evaluatie wijst uit dat er dertien 

discriminatiegronden te onderkennen zijn, die in theorie ook voor zouden kunnen komen bij de 

Gemeente Huizen. Als discriminatiegronden (derhalve het risico op discriminatie)  kunnen 

genoemd worden Ras (afkomst of huidskleur); Geslacht; Hetero- of homoseksuele gerichtheid; 

Transseksualiteit; Politieke overtuiging; Godsdienst; Levensovertuiging; Handicap of chronische 

ziekte; Burgerlijke staat; Leeftijd; Nationaliteit; Arbeidsduur (fulltime of parttime); Soort 

contract (vast of tijdelijk).  

Naast de genoemde gronden, kan discriminatie op een viertal momenten in de functiecyclus 

plaatsvinden. Te noemen in dit kader: 
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1) Gedurende het sollicitatie proces; 

2) Bij eventuele promoties en of ontslagronden; 

3) Bij het vaststellen van beloning/salaris; 

4) Tijdens het werk zelf (sociale uitsluitingsmechanismen, pesten, etc.). 

Uit het onderzoek naar de risico’s op arbeidsdiscriminatie is gebleken dat de Gemeente 

Huizen een diversiteit aan beheersmaatregelen (op diverse abstractieniveaus) heeft getroffen om 

het risico op discriminatie te beheersen. De organisatie heeft een uitgebreid beleidskader 

geformuleerd ten aanzien van ongewenste omgangsvormen en integriteit (waaronder 

discriminatie). Dit beleidskader is aantoonbaar gecommuniceerd binnen de diverse afdelingen. 

Een werkgroep ziet toe op het in stand houden van de aandacht voor het onderwerp. Aan 

medewerkers is voorlichting en instructie gegeven op het gebied van preventie ten aanzien van 

arbeids discriminatie. Leidinggevenden hebben een specifieke training ontvangen ten aanzien 

van discriminatie en ongewenste omgangsvormen. Daarnaast is als beheersingsmechanisme 

geïmplementeerd, een drempelloze toegang tot de bedrijfsarts en vertrouwenspersonen, een 

klachtenregeling en een klachtencommissie.   

Duidelijk is geworden dat de Gemeente Huizen in 2019 herstellende was van een aantal 

lastige interne kwesties. Door de organisatie is in 2019 veel energie gestopt in de aanpak, 

beheersing en voorlichting ten aanzien van integriteit en omgangsnormen op het werk. 

Op basis van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat “de aard & omvang” van 

discriminatie (derhalve het risico op discriminatie) bij de Gemeente Huizen als laag 

geclassificeerd kan worden. Dit wil niet zeggen dat enige vorm van discriminatie niet voorkomt. 

Vaak zijn mensen zich niet bewust van vooroordelen of stereotyperingen. Dit is dan ook de 

reden dat de organisatie de risico’s moet blijven beheersen. Op basis van het onderzoek kan 

voorts gesteld worden dat de reeds genomen beheersmaatregelen ten aanzien van 

discriminatie voldoende zijn. Wel zijn er een aantal verbeterpunten gesignaleerd die 

toegevoegd dienen te worden aan het Plan van Aanpak.  
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1. Inleiding 

 

1.1 Achtergrond 

De Algemene zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn in verband met de arbeid (Arbowet 

artikel 3) houdt in dat het uit te voeren werk de medewerkers niet nadelig beïnvloedt. De 

werkgever is verplicht doeltreffende maatregelen te treffen uitgaande van de huidige stand der 

techniek, de bedrijfsgezondheidszorg, veiligheidskunde, arbeidshygiëne en de arbeids- en 

organisatiekunde.  

Op grond van een bezoek van de inspectie SZW medio januari 2019, is geconcludeerd 

dat de huidige  RI&E van de Gemeente Huizen onvolledig is ten aanzien van het inventariseren 

van risico’s op het gebied van discriminatie. In onderhavige rapportage wordt invulling gegeven 

aan de geconstateerde hiaten vanuit de RI&E (opgesteld medio 2013) van de Gemeente Huizen.  

Conform de huidige wet –en regelgeving dient een risico-inventarisatie aan onderstaande 

voorwaarden te voldoen, 

• De risico-inventarisatie dient VGW-breed te zijn, dat wil zeggen dat alle factoren die van 

invloed zijn op de Veiligheid, Gezondheid en Psychosociale Arbeidsbelasting van de 

medewerkers geïnventariseerd moeten worden. 

• Er moet aandacht besteed worden aan risico’s die er bestaan voor bijzondere groepen 

(jeugdigen, etnische minderheden, ouderen, minder validen, onderaannemers, 

bewakingsdiensten, schoonmaakpersoneel en thuiswerkers, etc.). 

• De risico-inventarisatie dient gebaseerd te zijn op de actuele inzichten op het terrein van de 

veiligheid, arbeidshygiëne, bedrijfsgezondheidszorg en de arbeids -en organisatiedeskundige. 

 

Aangezien een systematische aanpak van arbeidsomstandigheden begint met het verzamelen 

van informatie, heeft de Gemeente Huizen opdracht gegeven aan de Bedrijfsgezondheidsdienst 
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Noord West om de RI&E te actualiseren. De actualisatie van de RI&E van de Gemeente Huizen 

is in een tweetal deeltrajecten, die simulaan zijn ingezet, uitgevoerd. Het eerste deeltraject omvat 

het actualiseren van de RI&E, uitgevoerd door de Hoger Veiligheidskundige, Arbeid hygiënist, 

Bedrijfsarts en Arbeid en Organisatiedeskundige. Het tweede deeltraject betrof het inventariseren 

en onderzoeken van de risico’s en gevolgen van arbeidsdiscriminatie. Dit onderzoek is 

uitgevoerd door de Arbeid -en Organisatiedeskundige van de Arbodienst. De resultaten van dit 

onderzoek zijn opgenomen in onderhavige rapportage. De resultaten van het onderzoek worden 

toegevoegd aan het (geactualiseerde) Plan van Aanpak van de Gemeente Huizen.   
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1.2 Aanleiding 

Op 23 januari 2019 heeft de Inspectie SZW in het kader van het project Arbeidsdiscriminatie een 

inspectie uitgevoerd bij de Gemeente Huizen. Doelstelling van dit onderzoek was om na te gaan 

in hoeverre door de Gemeente Huizen maatregelen zijn getroffen om het risico van blootstelling 

aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA), als gevolg van discriminatie op de werkvloer voor 

werknemers, zoveel mogelijk te voorkomen dan wel de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te 

beperken.  

Tijdens dit onderzoek is eveneens beoordeeld of de aanpak van discriminatie bij de 

Gemeente Huizen op een doeltreffende wijze is uitgevoerd conform de arbobeleidcyclus. Deze 

cyclus start bij een inventarisatie van het risico en doorloopt tot en met een evaluatie van de 

effecten van de getroffen maatregelen. De Inspectie SZW heeft, ten aanzien van 

arbeidsdiscriminatie en andere ongewenste omgangsvormen, op 18 februari 2019 schriftelijk 

navolgende bevindingen gerapporteerd: 

- Er is geconcludeerd dat arbeidsomstandigheden door de Gemeente Huizen serieus 

genomen worden; 

- Het onderwerp integriteit & ongewenst gedrag staat “goed op de kaart”. 

- Geconstateerd is dat er een werkgroep is opgericht die zich bezighoudt met het 

bewustwordingsproces rondom ongewenst gedrag; 

- De rol van de vertrouwenspersonen en hun bekendheid is goed bekend bij werknemers. 

De externe organisatie BING rapporteert jaarlijks en de informatie is helder; 

- De ondernemingsraad wordt intensief betrokken bij het opstellen van het beleid over de 

onderwerpen integriteit en ongewenst gedrag; 

- In de gedragsregels ligt de nadruk op de onderwerpen integriteit en is een aanvulling 

over het onderwerp arbeidsdiscriminatie noodzakelijk; 

- Er is een klachtenregeling waar werknemers gebruik van kunnen maken. Echter een 

aantal werknemers geeft aan de klachtenregeling niet te kunnen vinden; 
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- Het onderwerp PSA is beperkt aangegeven in de RI&E. Er is geen speciale aandacht 

besteed aan het risico op discriminatie. Er is nog geen onderzoek gedaan of medewerkers 

van de Gemeente Huizen blootgesteld worden aan de risico’s (en gevolgen) van 

discriminatie. Derhalve is geconcludeerd dat de RI&E (2013), onvolledig is. 

- Specifieke voorlichting over het onderwerp discriminatie, welke gedragsregels daarvoor 

specifiek gelden of waar werknemers een officiële klacht kunnen indienen, heeft nog niet 

plaatsgevonden; 

- Leidinggevenden hebben onvoldoende opleiding en instructies ontvangen op het gebied 

van PSA en dan met name over het onderwerp arbeidsdiscriminatie.  

In concrete zin heeft de inspectie SZW een drietal overtredingen geconstateerd op basis 

van artikel 2.15 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en hiervoor een eis tot naleving 

gesteld. De overtredingen zijn derhalve: 

1. De RI&E is onvolledig. De risico’s ten aanzien van discriminatie zijn onvoldoende 

beoordeeld en er worden in het Plan van Aanpak onvoldoende maatregelen 

vastgesteld en uitgevoerd om (de gevolgen van) psychosociale arbeidsbelasting 

(discriminatie) te voorkomen.  

2. Voorlichting en onderricht aan werknemers over het onderwerp discriminatie heeft 

nog niet plaatsgevonden almede waar werknemers een officiële klacht kunnen 

indienen 

3. Leidinggevenden hebben onvoldoende opleiding en instructie ontvangen op het 

gebied van PSA met name over het onderwerp arbeidsdiscriminatie. 
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1.3 Doelstelling  

De doelstelling van het onderzoek is meerduidig. In abstracte zin dienen de door de Inspectie -

SZW gecontesteerde tekortkomingen opgelost te worden. Echter in meer belangrijkere zin dient 

discriminatie op de werkvloer gezien te worden als een risico voor mens en organisatie. 

Bovendien heeft discriminatie diverse gevolgen voor de slachtoffers. De wetgeving stelt dat het 

de verantwoordelijkheid van de werkgever (De Gemeente Huizen) is om te zorgen voor veilig en 

gezond werk. De Gemeente Huizen dient dan ook te weten welke risico's hun werknemers lopen 

en die risico's met maatregelen wegnemen of zoveel mogelijk beperken. In feite geeft het 

wettelijk kader aan dat de Gemeente Huizen moet inventariseren welke risico’s er zijn op het 

gebied van discriminatie. Feitelijk betreft het hier de primaire doelstelling van het onderzoek en 

wordt de eerste overtreding, gesignaleerd door de Inspectie SZW, opgepakt. 

 Een tweede doelstelling van het onderzoek is om in kaart te brengen wat de aard en 

omvang van de geïnventariseerde risico’s is. Als de aard en omvang van mogelijke problematiek 

duidelijk is, dan kan onderzocht worden of er al beheersmaatregelen getroffen zijn. Ook kan dan 

beoordeeld worden of de beheersmaatregelen afdoende zijn in relatie tot de gesignaleerde 

problematiek. Met de beantwoording van deze doelstelling worden de door de Inspectie SZW 

gesignaleerde overtredingen, inzake de voorlichting en instructie aan medewerkers en het 

kennisniveau van de leiding, opgepakt.   

 Tot slot dienen geconstateerde tekortkomingen en hiaten in de beheersing van 

arbeidsdiscriminatie toegevoegd te worden aan het Plan van Aanpak. Dit gebeurt door de 

gesignaleerde risico’s te classificeren aan de hand van een gestandaardiseerde methodiek en te 

voorzien van een prioriteit. Immers de aanbevelingen komen voort uit een wettelijke grondslag 

en er is derhalve geen vrijblijvendheid in het niet opvolgen van gesignaleerde en noodzakelijk 

geachte verbeteringen.  

.  
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1.4 Aanpak en methodiek onderzoek 

Het is evident dat de Gemeente Huizen beheersmaatregelen getroffen heeft ten aanzien van 

Psychosociale Arbeidsbelasting. Echter door de inspectie SZW worden deze beheersmaatregelen 

als ontoereikend en onvoldoende beschouwd. Door de Inspectie SZW worden voorts, op basis 

van een onderzoek, een zevental beheersmaatregelen benoemd die door de Gemeente Huizen 

genomen dienen te worden teneinde de overtredingen te kunnen opheffen. Het onderzoek richtte 

zich in eerste instantie op dit aspect. Vervolgens zijn de mogelijke vormen van 

arbeidsdiscriminatie benoemd en onderzocht. Aansluitend is hier een waardeoordeel aan 

gegeven. Nadat de mate van arbeidsdiscriminatie is geobjectiveerd, is beoordeeld of de reeds 

genomen beheersmaatregelen volledig en actueel zijn.    

 De gehanteerde werkwijze is terug te voeren op de arbobeleidscyclus. De eerste stap die 

genomen is, is het inventariseren van mogelijke risico’s van arbeids discriminatie. Vervolgens is 

de aard en omvang van de problematiek beoordeeld. Feitelijk betrof het hier het objectiveren van 

de eventuele problematiek. Nadat de mate van arbeidsdiscriminatie is geobjectiveerd is 

onderzocht of er beheersmaatregelen waren genomen en ten tweede of de genomen 

beheersmaatregelen voldoende toereikend waren.  

Onderstaand is een uitgebreide uiteenzetting gegeven van de gevolgde werkwijze om de 

gronden te inventariseren op basis waarvan mensen gediscrimineerd kunnen worden. Het 

onderzoek heeft plaatsgevonden in de maanden oktober, november en december 2019. 

 

Fasering onderzoek Concrete activiteiten 

Objectiveringsfase Op basis van vigerende literatuur en inzichten vanuit het vak, in samenspraak 

met sleutelfiguren definiëren van de mogelijke vormen van 

arbeidsdiscriminatie. Dit door middel van gesprekken/ interviews met 

vertegenwoordigers P&O, directie, vertrouwenspersoon, bedrijfsarts, 

ondernemingsraad en leiding. 

Inventarisatiefase Nadat de vormen van arbeidsdiscriminatie benoemd zijn, is geïnventariseerd 

welke voor komen bij de Gemeente Huizen.  
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Risico ranking. De inventarisatie is geobjectiveerd aan de hand van de reguliere risico ranking 

methodiek van Fine& Kinney (risico=kans x effect). In feite is de aard en 

omvang van de diverse vormen van arbeids discriminatie bepaald.   

Algemene 

(wettelijke) 

Beheersmaatregelen 

De beheersmaatregelen vallen uiteen in wettelijke beheersmaatregelen die 

vanuit de arbeidsomstandighedenwet naar voren komen en specifieke 

beheersmaatregelen. Als algemene beheersmaatregelen is de rol, 

deskundigheid, benaderbaarheid en bekendheid van de vertrouwenspersoon 

onderzocht. De klachtenregeling is beoordeeld. Ook heeft er een gesprek plaats 

gevonden met de bedrijfsarts. Doel van de algemene beheersmaatregelen is om 

aan te kunnen tonen dat de organisatie voldoende beheersmaatregelen 

getroffen heeft ten einde deze voldoende te beheersen.  

Specifieke 

maatregelen 

Op basis van de aard en omvang van (deel) problematiek zijn additionele 

beheersmaatregelen die door Gemeente Huizen zijn getroffen beoordeeld. 

Onder meer is specifiek beoordeeld op welke wijze vorm wordt gegeven aan 

de werving en selectie van nieuwe medewerkers.  

Formaliseren van de 

inventarisatie en de 

noodzakelijk geachte 

verbeteringen 

opnemen in het Plan 

van Aanpak 

De geïnventariseerde risico’s zullen worden toegevoegd aan RI&E die, 

simultaan met onderhavig onderzoek, geactualiseerd wordt. Verbeterpunten, 

aanbevelingen en tekortkomingen zullen worden toegevoegd aan het 

geactualiseerde Plan van Aanpak. Jaarlijks dient het Plan van Aanpak worden 

beoordeeld op actualiteit en voortgang. Hiermee wordt geborgd dat risico’s en 

beheersmaatregelen periodiek worden geëvalueerd en waar nodig worden 

bijgesteld.  

Afhandelen 

overtredingen 

richting ISZW 

Formeel aanbieden van rapportage aan de inspectie SZW.  
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1.5 Wijze van onderzoek 

In de periode oktober, november en december 2019 is er door de Bedrijfsgezondheidsdienst 

Noord West invulling gegeven aan de actualisatie van de RI&E. Dit traject is zoals eerder al is 

aangegeven opgesplitst in een tweetal deeltrajecten waarbij kerndeskundigen van de Arbodienst 

risico’s inventariseren alsmede genomen beheersmaatregelen beoordelen op relevantie, diepgang 

en passendheid. Specifiek is er in een van de deeltrajecten aandacht voor de inventarisatie van 

psychosociale arbeidsbelasting, in het bijzonder het aspect arbeidsdiscriminatie.  

 Tijdens het onderzoek hebben kerndeskundigen van de arbodienst onderzoek verricht op 

basis van aangeboden documentatie (beleidsstukken, organisatieonderzoeken, verslagen van 

overleggen op diverse niveaus alsmede rapportages opgesteld door externe bevoegde instanties). 

In het kader van arbeids discriminatie is gesproken met sleutelfiguren binnen de organisatie. Te 

noemen onder meer een vertegenwoordiger van de werkgever, leiding, leden van de 

ondernemingsraad, medewerkers P&O, de bedrijfsarts en toevallige passanten.  

 Vanzelfsprekend is uitgegaan van de huidige stand van de wetenschap. Daarnaast is ook 

gekeken naar externe bronnen zoals het kennisdossier van de Inspectie SZW zelf, kennisdossier 

van de beroepsvereniging A&O en de Arbo catalogus Gemeente A&O fonds (2019). Een Arbo 

catalogus geeft informatie over veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Met de Arbo 

catalogus maken sociale partners afspraken over het aanpakken van arbeidsrisico’s door 

gemeentelijke organisaties. Opgemerkt dient te worden dat er wel wordt gesproken over 

psychosociale arbeidsbelasting maar dat specifiek het onderwerp arbeidsdiscriminatie 

onderbelicht wordt.  

 Tot slot dient gesteld te worden dat er op basis van kennis, ervaring en expertise door de 

deskundigen van de Arbodienst een waardeoordeel is geveld. Natuurlijk is het zo dat er sprake is 

van een momentopname. Risico’s zijn continue aan verandering onderhevig. Hier komt bij dat 

discriminatie lastig te onderzoeken is, zoals zal blijken uit een uiteenzetting opgenomen in het 

volgende hoofdstuk.   
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2. Theoretisch kader (arbeids) discriminatie 
 

2.1 Inleiding 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat discriminatie op de arbeidsmarkt en op de werkvloer 

een hardnekkig verschijnsel is. Om het probleem te kunnen aanpakken zal in eerste instantie 

vastgesteld moeten worden wat arbeidsdiscriminatie precies inhoudt en wat de effecten ervan 

zijn. In onderhavig hoofdstuk wordt kort ingegaan op de gehanteerde definitie van 

arbeidsdiscriminatie en de onderverdeling naar vormen en omstandigheden waarin dit voor zou 

kunnen komen.  

Tijdens de inventarisatie van risico’s op het gebied van arbeidsdiscriminatie, is 

uitgegaan van een theoretisch kader welke is gebaseerd op actuele inzichten op het gebied. 

Gedurende het onderzoek zijn de risico’s van arbeidsdiscriminatie beoordeeld vanuit diverse 

perspectieven waarbij gekeken is naar een breed scala aan diverse vormen die onderscheiden 

kunnen worden. 

Discriminatie komt in de samenleving voor in allerlei vormen. Omdat de Gemeente 

Huizen onderdeel uitmaakt van deze samenleving, zal ook in deze arbeidssituatie sprake zijn 

van enige vorm en mate van discriminatie. Bijvoorbeeld in de omgang tussen collega’s (pesten), 

maar ook het niet willen samenwerken met of het negeren van een collega. Bij discriminatie op 

basis van gender kan discriminatie leiden tot seksuele intimidatie. Discriminatie kan ook 

voorkomen wanneer twee collega’s die hetzelfde presteren verschillend beoordeeld en beloond 

worden. Arbeidsdiscriminatie is lastig te onderzoeken omdat het zowel bewust als onbewust 

plaats vindt.   
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2.2 Discriminatiegronden  

Conform de vigerende literatuur wordt onder discriminatie verstaan “het ongeoorloofd 

onderscheid maken tussen en achterstellen van (groepen) mensen op basis van kenmerken die in 

een specifieke situatie niet van belang zijn”. De kenmerken waarop mensen gediscrimineerd 

kunnen worden zijn zeer divers. In feite kan gesteld worden dat zoveel er specifieke kenmerken 

zijn om tussen twee personen onderscheid te maken, er eveneens zoveel redenen zijn om te 

kunnen discrimineren. De Nederlandse wetgeving spreekt over in totaal dertien 

discriminatiegronden, die in theorie ook voor zouden kunnen komen bij de Gemeente Huizen. 

Als discriminatiegronden (derhalve het risico op discriminatie)  kunnen genoemd worden:  

1) Ras (afkomst of huidskleur);  

2) Geslacht;  

3) Hetero- of homoseksuele gerichtheid;  

4) Transseksualiteit;  

5) Politieke overtuiging;  

6) Godsdienst;  

7) Levensovertuiging;  

8) Handicap of chronische ziekte;  

9) Burgerlijke staat;  

10) Leeftijd;  

11) Nationaliteit;  

12) Arbeidsduur (fulltime of parttime);  

13) Soort contract (vast of tijdelijk).  

 

Indien gekeken wordt naar mogelijke risico’s dan kan gesteld worden dat er werknemers 

zijn van de Gemeente Huizen die kunnen vallen onder een of meerdere categorieën. Hiermee 

ontstaat direct een mogelijk risico op discriminatie.  



 

Koopvaarder 1 

1625 BZ  Hoorn 

E mail: info@bgdnw.nl 

Rabobank:1523.83.913 

KvK:37156975 

BTW:821397904 B01 

 

 

 - 15 - 

Naast de eerdergenoemde discriminatiegronden, kan discriminatie op het werk op 

verschillende momenten plaatsvinden (verschillende momenten in de functiecyclus). Te noemen 

in dit kader: 

1) Gedurende het sollicitatie proces; 

2) Bij eventuele promoties en of ontslagronden; 

3) Bij het vaststellen van beloning/salaris; 

4) Tijdens het werk zelf (sociale uitsluitingsmechanismen, pesten, etc.). 

Discriminatie tijdens het sollicitatieproces kan naar voren komen bij de beoordeling van 

sollicitatiebrieven, maar ook tijdens sollicitatiegesprekken zelf. Hierbij spreken we van 

arbeidsmarktdiscriminatie. Onderzoeken laten keer op keer zien dat commissies die 

sollicitatiebrieven en cv’s zonder naam beoordelen, vaker mensen uitnodigen met een niet-

Nederlandse achternaam dan wanneer de naam wel op de documenten staat. 

Naast bovengenoemde omstandigheden kan discriminatie op een directe wijze plaatsvinden 

doordat een persoon of groepen personen expliciet worden uitgesloten. In dit kader wordt 

gesproken over sociale uitsluitingsmechanismen. Ook kan er sprake zijn van indirecte 

discriminatie. Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor wanneer er criteria gebruikt worden die 

niet relevant zijn voor een functie, maar door de gestelde criteria wel bepaalde groepen uitsluiten. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een criterium als “uitmuntende beheersing van de Nederlandse taal 

in woord en geschrift”. Dit terwijl dit voor een functie als heftruck chauffeur minder belangrijk 

is. Groepen mensen die de Nederlandse taal niet “uitmuntend” beheersen worden op dat punt 

indirect en ook onterecht uitgesloten. In geval van een functie als gemeentesecretaris zou het 

criterium overigens wel legitiem kunnen zijn. Een bekend voorbeeld van indirecte discriminatie 

is de personeelsadvertentie van een landelijk opererende organisatie die zoekt naar “starters” op 

de arbeidsmarkt. Hiermee worden “oudere medewerkers” uitgesloten. 
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2.3 Specifiek wettelijk kader ten aanzien van discriminatie 

Het verbod op discriminatie is stringent verankerd in onze grondwet. Dit universele uitgangspunt 

is op diverse niveaus in de wetgeving nader uitgewerkt en gespecificeerd. Concrete voorbeelden 

zijn onder meer artikel 7:646 van het Burgerlijk Wetboek dat betrekking heeft op de gelijke 

behandeling van geslachten, en het Wetboek van Strafrecht waarin discriminatie strafbaar wordt 

gesteld. De wettelijke kaders zijn nader uitgewerkt in een aantal zogenoemde 

behandelingswetten, namelijk: 

- De Algemene wet gelijke behandeling; 

- De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte; 

- De Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen; 

- De Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid.  

In bovengenoemde wetten zijn de wettelijke grondslagen benoemd waarop in werksituaties 

geen ongeoorloofd onderscheid mag worden gemaakt. Het betreft hier de eerdergenoemde 

dertien vormen van discriminatie.  

Medio 2008 is het verbod op discriminatie opgenomen in de Arbowet. Bovendien is 

discriminatie (in welke vorm dan ook) opgenomen in de lijst van onderwerpen die vallen onder 

de verzamelnaam psychosociale arbeidsbelasting en stress kunnen veroorzaken. Dit is tevens de 

wettelijke grondslag voor de verplichting van werkgevers om de risico’s van discriminatie op de 

werkvloer in kaart te brengen en indien van toepassing een preventieplan moeten maken.  
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3. Aard en omvang arbeidsdiscriminatie 

Er is onderzoek gedaan naar dertien mogelijke risico’s op arbeidsdiscriminatie. De potentiele 

risico’s zijn beoordeeld op de verschillende momenten waarop deze voor kunnen komen. Een 

belangrijke informatiebron ten aanzien van arbeidsdiscriminatie vormden een aantal 

sleutelfiguren. In gesprekken met de leiding, vertegenwoordiger van het management, 

vertegenwoordigers van de ondernemingsraad en de bedrijfsarts, is naar voren gekomen dat er 

geen signalen bekend zijn van enige vorm van arbeidsdiscriminatie. Dit wil overigens niet 

zeggen dat het niet voorkomt. Niet iedereen die zich gediscrimineerd voelt zal een klacht 

indienen. Hierdoor zal de precieze omvang van discriminatie nooit met volledige zekerheid 

vastgesteld kunnen worden.  

Het verbod op leeftijdsdiscriminatie bij arbeid is sinds 2004 van kracht en bepaalt onder 

andere dat bedrijven in hun sollicitaties niet om personeel van een bepaalde leeftijd mogen 

vragen. Bij discriminatie op arbeidsduur gaat het er bijvoorbeeld om dat parttimers die 80% 

werken naar rato worden betaald en dus niet minder dan dat mogen krijgen. En het verbod op 

onderscheid op basis van contract geeft mensen met een tijdelijk contract toch alle rechten in het 

bedrijf die ook andere werknemers hebben. Opgemerkt dient te worden dat door de huidige 

schaarste aan deskundige mensen op de arbeidsmarkt het aspect leeftijd een steeds minder 

belangrijke rol gaat spelen zoals ook bij de Gemeente Huizen. Discriminatie op grond van 

leeftijd is niet gesignaleerd.  

 Uit het onderzoek komt naar voren dat de Gemeente Huizen een actief sociaal beleid 

voert op het gebied van “ouderen”. Binnen de Gemeente Huizen is sprake van een zogenaamd 

generatie pakt. Door deze regeling kunnen “ouderen” 60% gaan werken, hiervoor 80% betaald 

krijgen en 100% pensioen opbouwen. In het feite betreft het hier een uitvloeisel van het gevoerde 

leeftijdsbewust personeelsbeleid. Ook blijkt dat “ouderen” die beschikken over specifieke kennis 

of kunde, gekoppeld worden aan een jonge medewerker om zo kennisoverdracht te laten 

plaatsvinden (de zogenoemde dakpanconstructie). Er zijn gevallen bekend waarbij dit proces 

meer dan een jaar in beslag nam.   



 

Koopvaarder 1 

1625 BZ  Hoorn 

E mail: info@bgdnw.nl 

Rabobank:1523.83.913 

KvK:37156975 

BTW:821397904 B01 

 

 

 - 18 - 

De Gemeente Huizen voert een stringent beleidskader ten aanzien van het werven en 

aannemen van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. De Gemeente Huizen scoort 

hoog als het gaat om het aannemen van mensen uit deze categorie. De afgelopen jaren heeft de 

Gemeente Huizen in vergelijking tot andere Gemeenten meer mensen uit deze groep 

aangenomen. De Gemeente Huizen laat periodiek een zogenoemde schouw uitvoeren door het 

UWV waaruit dit beeld wordt bevestigd. Uit de werving en selectieprocedure blijkt dat in eerste 

instantie gekeken wordt naar deze groep mensen. Uit het onderzoek is gebleken dat er een 

evenwel een risico op discriminatie bestaat op basis van deze grond, maar dat de genomen 

beheersmaatregelen voldoende zijn. 

Tijdens de gesprekken met medewerkers is herhaaldelijk aangegeven dat iedereen 

dezelfde kansen heeft en nog belangrijker, krijgt. Een objectieve blik op de bezetting van het 

CMT wijst uit dat alle zes leden van dit orgaan van het mannelijk geslacht zijn. Pas op het 

hiërarchische niveau van teamleider is een vrouw aangesteld. Als diversiteit in het 

personeelsbeleid een belangrijke pijler is, dan dient gesteld te worden dat er meer dan 

voorgaande jaren initiatieven ontplooid moeten worden om meer vrouwen aan de top te krijgen.  

Discriminatie van groepen mensen met een etnische achtergrond is niet naar voren 

gekomen uit het onderzoek. Geconstateerd is dat relatief veel mensen met een niet Westerse 

achtergrond werkzaam zijn in met name het Sociaal Domein. Het gaat hierbij in de regel om 

mensen met hoge opleiding op het gebied van de sociaaljuridische dienstverlening.  

Uit het onderzoek blijkt dat de Gemeente Huizen bekend staat als een LHBTI+ 

Gemeente. De afkorting LHBTI staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en 

intersekse. De + staat onder meer voor queer, aseksueel en panseksueel. Voor groepen in de 

samenleving organiseert de Gemeente Huizen bijeenkomsten met maatschappelijke partners, 

zoals zorgaanbieders, sportclubs, jongerenwerk, vluchtelingenwerk, enzovoort. Belangrijk om te 

vermelden is dat de Gemeente Huizen hierin een voortrekkersrol vervult. Met name de aanpak 

van discriminatie, deskundigheidsbevordering en aandacht voor LHBTI+ in het onderwijs staat 
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hoog in het vaandel van de Gemeente Huizen. Signalen van discriminatie op basis van deze 

gronden zijn niet uit het onderzoek naar voren gekomen.  

 Een lastig onderdeel van het onderzoek vormde het risico van mogelijke discriminatie 

tijdens het werving en selectieproces. Duidelijk is geworden dat de procedure met veel aandacht 

op een transparante wijze is vormgegeven. Onder meer worden binnenkomende brieven van 

sollicitanten gescreend door twee medewerkers, relatief onafhankelijk van elkaar. Er is een 

duidelijke rol weggelegd voor medewerkers P&O als externe deskundige. Echter het is 

uiteindelijk een commissie die de definitieve keuze tussen kandidaten maakt. De indruk bestaat 

dat de huidige werkwijze geoptimaliseerd kan worden. Het kan geen kwaad om de procedure met 

de huidige inzichten het komende jaar tegen het licht te houden.  

 Discriminatie op grond van politieke overtuiging, religie of levensovertuiging is in haar 

expliciete vorm niet gesignaleerd. Wel blijkt uit de gespreken met medewerkers dat er 

impliciete vooroordelen en stereotyperingen een rol spelen. Dit is dan ook de reden dat 

benadrukt wordt dat bewustwording van eigen vooroordelen zo belangrijk is. Reden des te 

meer om de voorlichting en instructie aan medewerkers een structureel karakter te geven.  
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4. Beheersmaatregelen 

 

4.1 Primaire beheersingssystematiek op basis van de arbobeleidscyclus 

De Primaire systematiek die door de Gemeente Huizen wordt gehanteerd, om de risico’s en 

gevolgen van arbeidsdiscriminatie te beheersen, is als volgt vormgegeven. Medio januari 2013 is 

een risico-inventarisatie uitgevoerd waarbij het instrument “RI&E Gemeenten” is gehanteerd. De 

risico-inventarisatie is getoetst door de ArboUnie. Op basis van de inventarisatie is een Plan van 

Aanpak (PvA) opgesteld en zijn diverse acties ondernomen op het gebied van ongewenste 

omgangsvormen.  

Opgemerkt dient te worden dat het aspect arbeidsdiscriminatie als onderdeel van de 

inventarisatie module Psychosociale arbeidsbelasting beperkt naar voren komt. Er werd meer de 

nadruk gelegd op agressie, geweld en werkdruk. De gesignaleerde tekortkoming van een 

onvolledige RI&E is voor een deel te wijten aan het gehanteerde instrument (RI&E Gemeenten). 

Op basis van de inventarisatie zijn gedragsregels voor actoren opgesteld. Daarnaast is een 

klachtenregeling en een klachtencommissie ingesteld. Extern heeft de Gemeente Huizen een 

tweetal vertrouwenspersonen aangesteld.  

De RI&E alsmede het PvA wordt frequent geactualiseerd. Mede op basis van een 

onderzoek, uitgevoerd door de Inspectie SZW, is de actualisatie van de RI&E uitgevoerd in het 

laatste kwartaal van 2019. Na het bezoek van de inspectie SZW zijn er door de organisatie 

diverse acties ondernomen op het gebied van de beheersing van psychosociale arbeidsbelasting 

en dan met name op het gebied discriminatie. Er is onder meer uitgebreide aandacht geweest 

voor de jaarrapportage integriteitsbeleid die is besproken in het CMT en de OR. Op 16 april 2019 

heeft het College de notitie “optimalisering bespreek – en meldklimaat integriteit en 

omgangsvormen (waarin discriminatie een belangrijk onderdeel van uitmaakt) besproken. Aan 

alle afdelingen is een presentatie (voorlichting en instructie) gegeven over preventie 

arbeidsdiscriminatie. Specifiek dient benoemd te worden dat een presentatie/ voorlichting inzake 

arbeidsdiscriminatie is gegeven aan het CMT op 24 april 2019. Een herhaling van deze 

presentatie vond plaats medio september 2019. De Teamleiders hebben de presentatie gegeven 
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aan de medewerkers van het eigen team. Van belang is wel dat de training structureel wordt 

gegeven.  

Een belangrijk onderdeel van de primaire beheersing systematiek is het geven van 

voorlichting en instructie (ter verhoging van de bewustwording) aan medewerkers en 

leidinggevenden. Opgemerkt dient te worden dat leidinggevende specifieke instructie/ training 

ontvangen inzake het gehanteerde beleidskader ten aanzien van discriminatie en andere 

ongewenste omgangsvormen. In het concernplan 2019 is speciale aandacht geschonken aan de 

opleiding en ontwikkeling van leidinggevenden. Leidinggevenden hebben een programma bij 

een externe organisatie gevolgd (Leafs). Belangrijk om te benoemen in dit kader is de interne 

werkgroep Integriteit en omgangsvormen die het aspect arbeidsdiscriminatie op de agenda houdt 

van de organisatie.  Tot slot wordt jaarlijks het beleidskader geëvalueerd op doelmatigheid en 

effectiviteit.  

 

4.2 Concrete maatregelen tegen discriminatie 

De Gemeente Huizen heeft diverse beheersmaatregelen getroffen op diverse niveaus ten aanzien 

van de preventie van arbeidsdiscriminatie. Analoog aan de maatregelen tegen discriminatie zoals 

deze door de inspectie SZW zijn verwoord, kunnen navolgende beheersmaatregelen benoemd 

worden die door de organisatie zijn geïmplementeerd.  

 

Beleidskader 

Middels een uitgebreid beleidskader heeft de Gemeente Huizen duidelijk gecommuniceerd aan 

belanghebbenden dat discriminatie, in welke vorm dan ook niet geaccepteerd wordt. Een 

belangrijk document in deze is het folder Integer Huizen van 9 september 2019. Het beleidskader 

is in nauwe samenwerking opgesteld met de ondernemingsraad. Punt van aandacht is ontbreken 

van een concreet sanctiebeleid.  
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 In een beleidsstuk vanuit het CMT (27 maart 2019) “optimaliseren van het bespreek -en 

meldklimaat integriteit en omgangsnormen” wordt het belang aangegeven van een veilig meldt 

klimaat. Binnen de Gemeente Huizen zijn een aantal meldingsprocedures. Zo is er de Regeling 

melding vermoeden misstand, de Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale 

overheid en natuurlijk kan er gebruik gemaakt worden van het open spreekuur van de bedrijfsarts 

of de vertrouwenspersoon. De indruk is dat de Gemeente Huizen geslaagd is in haar opzet om de 

drempel voor het melden van misstanden in welke vorm dan ook, zo laag mogelijk te houden.   

 Belangrijk om op te merken is dat de diverse regelingen en mogelijkheden tot melden 

deugdelijk zijn gecommuniceerd via diverse kanalen.  

 

Vertrouwenspersoon  

De Gemeente Huizen heeft een tweetal externe vertrouwenspersonen aangesteld die werkzaam 

zijn bij een externe organisatie (BING). Door de Gemeente Huizen is duidelijk gecommuniceerd 

waar, hoe en op welke wijze contact opgenomen kan worden de vertrouwenspersonen. Er wordt 

een jaarverslag gemaakt door de vertrouwenspersoon integriteit en ongewenste omgangsvormen. 

Dit verslag is aantoonbaar besproken in het CMT en binnen de OR. In het jaar 2018 (verslag 10 

januari 2019) is er door 21 personen een beroep gedaan op de vertrouwenspersonen.  

 

Registratie van voorvallen van discriminatie 

Alle voorvallen van discriminatie worden geregistreerd. De vertrouwenspersonen maken een 

jaarverslag zoals ook de Arbodienst een jaarverslag opstelt. Beide rapportages worden besproken 

in het CMT en de OR. Niet iedere klacht of ieder voorval komt terecht bij de vertrouwenspersoon 

of de bedrijfsarts. Het is van belang om meldingen centraal bij te houden waarbij de genoemde 

jaarverslagen een van de verschillende inpunten zijn.  
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Klachtencommissie 

Bij speciale functionarissen kunnen medewerkers terecht met hun klachten over discriminatie. 

Naast de diverse door de organisatie geïnitieerde wegen om een klacht in te dienen kunnen 

medewerkers ook terecht bij het college voor de Rechten van de mens die de klacht onderzoekt. 

De bewijslast ligt deels bij de klager en deels bij degene die discrimineert, bijvoorbeeld een 

werkgever. Een klager moet voldoende feiten aandragen die zijn bewering aannemelijk maken. 

Vervolgens is het aan de werkgever om aan te tonen dat hij niet gediscrimineerd heeft 

 

Voorlichting en instructie 

In de loop van 2019 is een uitvoerige campagne gevoerd ten aanzien van de preventie van 

arbeidsdiscriminatie. Binnen het CMT is een presentatie gegeven (inclusief een zelftest). De 

presentatie (“Zicht op preventie van arbeidsdiscriminatie”) is door de teamleiders gegeven aan de 

medewerkers van het eigen team. Het is echter wel van belang dat “voorlichting & instructie” 

een meer structureel karakter krijgt.  

 Leidinggevenden ontvangen specifieke instructie en training. Overigens niet alleen op 

het gebied van discriminatie en omgangsvormen maar ook in het kader van ontwikkeling. Met de 

professionalisering en het investeren in leidinggevenden wordt een belangrijke brug geslagen 

naar de werkvloer als het gaat om bewustwording.   

 

Werving en selectie 

Als het gaat om werving en selectie van nieuwe medewerkers dan is het zaak om zelf het goede 

voorbeeld te geven als organisatie. Het is evident dat het van belang is dat een 

personeelspopulatie een goede afspiegeling dient te zijn van de maatschappij. Ondanks dat er 

sprake is van een transparante werving en selectieprocedure spreekt het tot de aanbeveling om 

sollicitaties anoniem te behandelen door een afdeling de binnengekomen brieven ontdoen van 

persoonskenmerken als naam, geslacht en leeftijd, alvorens deze beoordeeld worden.  
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5. Vervolg en aanbeveling 
 

5.1 Discriminatie beschouwd vanuit een sociologisch perspectief 
Zoals aangegeven vindt discriminatie op de werkvloer zowel bewust als onbewust plaats. Wat 

noodzakelijk is, om effectieve beheersmaatregelen te treffen is in feite in te zetten op een houdings- en 

gedragsverandering. Het is van belang dat alle betrokkene bij de Gemeente Huizen op de hoogte zijn van 

diverse psychologische en sociologische mechanismen die een rol spelen bij het aspect discriminatie. Een 

aantal van deze mechanismen en biassen worden in het navolgende kort benoemd. 

 Vooroordelen zijn een belangrijke determinant van discriminatie. Vooroordelen zijn (negatieve) 

affecties ten opzichte van een of meerdere personen, omdat deze personen deel uitmaken van een bepaalde 

(gestigmatiseerde) groep of meerdere groepen. Onderzoeken laten keer op keer zien dat mensen eerder 

discrimineren als ze vooroordelen. Impliciete vooroordelen zijn vooroordelen die manifest worden in 

gedrag of oordelen die gecontroleerd worden door automatisch geactiveerde evaluaties, zonder dat de 

persoon zich daar zelf van bewust hoeft te zijn of dat het opzettelijk is. Met andere woorden niet altijd zijn 

mensen zich bewust van zijn of haar vooroordelen ten aanzien van een bepaalde groep. Echter deze 

mensen handelen daar wel naar waardoor deze bepaalde groep anders wordt behandeld. In feite spreken we 

hier dan ook over discriminatie. Expliciete vooroordelen daarentegen zijn opzettelijke, min of meer 

bewust, overwogen vooroordelen. 

 Een ander mechanisme dat een rol speelt zijn Stereotypen. Dit zijn alle kenmerken die worden 

toegeschreven aan individuen uit een bepaalde groep. Stereotypen zijn een voorspeller van discriminatie. 

In de regel worden stereotypen gebruikt als synoniem voor vooroordelen, maar ze hebben verschillende 

betekenissen. Terwijl vooroordelen gaan over negatieve gevoelens als reactie op mensen die je ziet als 

behorende tot een andere groep, gaan stereotypen over cognitieve overtuigingen ten aanzien van andere 

groepen. Vooroordelen gaan over wat mensen voelen en stereotypen gaat over wat mensen denken. 

Evenzo als bij vooroordelen zijn mensen zich vaak niet bewust van hun stereotype opvattingen. In de 

literatuur wat dan ook gesproken over impliciete stereotypen. 

 Het is absoluut een open deur maar het is van essentieel belang om mensen inzicht te geven in 

eigen gedrag en gevoel als het gaat om discriminatie. Door mensen te confronteren met hun 

basisassumpties, gebaseerd op een eigen specifieke referentiekader en de hiermee gepaard gaande 

vooroordelen en stereotyperingen, wordt bewustwording bevorderd. In de literatuur worden een aantal 



 

Koopvaarder 1 

1625 BZ  Hoorn 

E mail: info@bgdnw.nl 

Rabobank:1523.83.913 

KvK:37156975 

BTW:821397904 B01 

 

 

 - 25 - 

methoden beschreven die effectief kunnen zijn bij het beheersen van de risico’s en gevolgen van 

discriminatie.  In de praktijk zal de vorm en mate van discriminatie bepalend zijn voor een van 

onderstaande aanpakken. Diversiteit in beleid wordt hiermee van harte aanbevolen. De zes manieren om 

discriminatie te beheersen zijn in het navolgende kort en bondig aangegeven.  

 

Confrontatie en bewustwording:  

Deze aanpak tracht door middel van training en zelfreflectie medewerkers bewust te maken van hun eigen 

vooroordelen en stereotypen. Geadviseerd wordt om periodiek (jaarlijks) een training te geven aan 

medewerkers met als doel de bestaande vooroordelen onder controle krijgen zodat discriminatie wordt 

verminderd (De BGD NW verzorgt een training genaamd “communicatie in perspectief” waarin 

medewerkers inzicht krijgen in eigen zelfbeeld en basisassumpties). 

 

Uitdragen dat diversiteit organisatie sterker maakt, 

Een voorbeeld van een dergelijke aanpak is het voeren van een actieve campagne waarin actoren van een 

organisatie worden overtuigd van de meerwaarde van een divers personeelsbestand. Dit met als doel de 

actoren te stimuleren niet te discrimineren.  

 

Communiceren van sociale normen 

Een van de eerste stappen in de aanpak van het beheersen van de risico’s van arbeidsdiscriminatie is het 

uitdragen van sterke sociale normen vóór gelijke behandeling en tegen discriminatie. Doorgaans wordt een 

aanzet gegeven door een beleidsverklaring en aansluitende campagne. 

  

Het aanzetten tot het afleggen van verantwoording 

Een mooie illustratie van een dergelijke aanpak is bijvoorbeeld om jaarlijkse verantwoording af te leggen 

aan belanghebbenden van de Gemeente Huizen ten aanzien van het werving- en selectieproces. In het 

bijzonder over de keuzes die gemaakt zijn en hoe discriminatie is tegengegaan. Op het gebied van het 

aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt dit door de Gemeente Huizen al 

ingevuld.  
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Verbieden van discriminatie:  

Discriminatie is via wet verboden. De Gemeente Huizen kan simpelweg het verbod op discriminatie 

volgen indien er sprake is van directe discriminatie. Wel dient er dan een sanctiebeleid opgesteld te 

worden.   

 

‘Naming and shaming’ 

Het publiekelijk ‘aan de schandpaal nagelen’ van personen of bedrijfsonderdelen die discrimineren is in 

Nederland niet gebruikelijk. Overigens speelt de AVG hier een belangrijke factor. Een dergelijke aanpak 

wordt in dit kader dan ook niet geadviseerd. 

 

5.2 het waardeoordeel ten aanzien van de aard en omvang van discriminatie  

Het is altijd lastig om een rode draad te onderkennen op basis van een veelvoud aan informatie 

die verkregen is door gesprekken en interviews met mensen, documenten, beleidstukken, 

onderzoek rapportages en al wat dies meer zij de revue heeft gepasseerd. Het is duidelijk dat de 

Gemeente Huizen herstellende is van een lastige periode waarin enkele integriteitskwesties een 

groot effect hebben gehad op de medewerkers. Het risico op discriminatie heeft een dertiental 

gronden opgeleverd die op een viertal momenten in de arbeidscyclus kunnen voorkomen ( 

gedurende het sollicitatie proces; bij eventuele promoties en of ontslagronden; bij het vaststellen 

van beloning/salaris en of tijdens het werk zelf (sociale uitsluitingsmechanismen, pesten, etc.).  

 Op basis van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de aard en omvang van 

discriminatie (derhalve het risico op discriminatie) bij de Gemeente Huizen als laag 

geclassificeerd kan worden. Gesteld kan worden dat het risico laag is omdat er door de 

organisatie voldoende maatregelen zijn getroffen. Dit wil niet zeggen dat enige vorm van 

discriminatie niet voorkomt. Vaak zijn mensen zich niet bewust van vooroordelen of 

stereotyperingen. Dit is dan ook de reden dat de organisatie de risico’s moet blijven beheersen. 

Op basis van het onderzoek kan voorts gesteld worden dat de reeds genomen 
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beheersmaatregelen ten aanzien van discriminatie voldoende zijn. Wel zijn er een aantal 

verbeterpunten gesignaleerd die toegevoegd dienen te worden aan het Plan van Aanpak.  

 Een laatste stap die gezet moet worden door de Gemeente Huizen is het beoordelen van 

de effectiviteit van de genomen beheersmaatregelen ten aanzien van discriminatie. Een middel 

om de zogenoemde “rest” risico’s te beoordelen is het initiëren van een Periodiek Arbeids 

Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Ook kan een Medewerker tevredenheidsonderzoek 

hiervoor gebruikt worden, De ondernemingsraad heeft reeds het initiatief genomen om een 

dergelijk onderzoek te laten uitvoeren in 2020. Op basis van dit onderzoek kan het noodzakelijk 

zijn om de beheersmaatregelen te actualiseren. In feite is dit conform de arbobeleidscyclus 

waarin structureel gewerkt wordt door een organisatie aan het optimaliseren van 

arbeidsomstandigheden.  
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5.3 Actualisatie van het Plan van Aanpak 

 

Weging van de risico’s 

Tijdens de evaluatie is door deskundige de ernst van het risico bepaald. Als leidraad is hierbij de 

relative ranking methode van Fine & Kinney gebruikt. Dit resulteert in een risicoklasse en dit 

geeft meteen een indicatie voor de prioriteit waarmee het risico moet worden opgeheven of 

beheerst (zie tabel 1). Methoden voor risicoschatting zijn toe te passen op gevaren (zoals RSI-

risico’s, ongevallen) maar lastig op arbobeleid, beheersmaatregelen, psychosociale 

arbeidsrisico’s en administratieve verplichtingen. Voor het ontbreken van beoordelingsmethode 

voor deze risico’s wordt standaard risicoklasse 2 gebruikt, tenzij er goede redenen zijn om 

hiervan af te wijken. Voor het bepalen van de risicoklasse zijn de volgende factoren 

meegewogen: Wettelijke verplichtingen; Aard van het gevaar; Blootstellinghoogte en duur; 

Waarschijnlijkheid; 

 

Tabel 1: Indeling risico- en prioriteitsklassen 

Risico- 

klasse 

Risico  

(bijvoorbeeld kans op) 

Prioriteit 

score 

Prioriteit 

(oplossingstermijn) 

R=1 

Hoog risico 

Grote kans op (mogelijk) blijvende 

gezondheidsschade 

Grote kans op (mogelijk) langdurig 

arbeidsverzuim 

Kans op (mogelijk) één of meer dodelijke 

ongevallen  

P=1 

Prioriteit hoog  

Actie noodzakelijk 

Zo spoedig mogelijk actie 

ondernemen 

Werk stilleggen totdat maatregelen 

zijn getroffen 

 

R=2 

Gemiddeld /aanzienlijk risico 

Reële kans op gezondheidsschade 

Reële kans op verzuim 

P=2 

Prioriteit midden 

Actie nodig 

Binnen 1 jaar aanpakken 

Alle beleidsmaatregelen vallen in 

deze prioriteit 

R=3 

Laag risico 

Geringe kans op gezondheidsschade 

Geringe kans op verzuim 

Hinderlijke factoren 

P=3 

Prioriteit laag 

Aandachtspunt binnen een termijn van 

1-3 jaar aanpakken 
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december 2019 

Psychosociale Arbeidsbelasting aspect (arbeids) discriminatie. 

 

   Plan van Aanpak   

Nr. 
Bevindingen 

Advies 

R 

P 
Te nemen maatregel  

Wie 

 

Tijdsplan 

 

Af 

ja/nee 

001 In de gedragsregels van de Gemeente Huizen ligt 

de nadruk op de onderwerpen integriteit en 

omgangsvormen. Een specifieke benoeming over 

het onderwerp discriminatie is noodzakelijk. Het 

verdient de aanbeveling om de 13 

discriminatiegronden allemaal op te nemen in de 

documentatie. 

R=2 

P=2 

  Begin: 

 

Klaar: 

 

002 De training/ voorlichting en instructie die is 

gegeven aan medewerkers van de Gemeente 

Huizen dient een structureel karakter te krijgen. 

Geadviseerd wordt om deze voorlichting ook in 

2020 te geven. Aangezien het gaat om 

bewustwording om op deze wijze 

gedragsverandering te bewerkstelligen is naast de 

inhoud van de training ook de vorm van de 

training van belang om het gewenste resultaat te 

bereiken.  

R=2 

P=2 

  Begin: 

 

Klaar: 

 

G e m e e n t e  H u i z e n              PLA N  VA N A A N PA K  
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   Plan van Aanpak   

Nr. 
Bevindingen 

Advies 

R 

P 
Te nemen maatregel  

Wie 

 

Tijdsplan 

 

Af 

ja/nee 

003 
De Gemeente Huizen hanteert duidelijke kaders 

als het gaat om integriteit, omgangsnormen en 

discriminatie. Echter een sanctiebeleid ontbreekt. 

Het betreft hier met name om het treffen van 

duidelijke sancties (schorsing, officiële 

waarschuwing, etc.) in geval van een overtreding. 

R=2 

P=1 

  Begin: 

 

Klaar: 

 

004 
Als diversiteit in het personeelsbeleid van de 

Gemeente Huizen een belangrijke pijler is, dan 

dient gesteld te worden dat er meer dan 

voorgaande jaren initiatieven ontplooid moeten 

worden om meer vrouwen aan de top te krijgen. 

R=2 

P=2 

    

005 Ondanks dat er sprake is van een transparante 

werving en selectieprocedure spreekt het tot de 

aanbeveling om sollicitaties anoniem te 

behandelen door een afdeling de binnengekomen 

brieven ontdoen van persoonskenmerken als 

naam, geslacht en leeftijd, alvorens deze 

beoordeeld worden. 

R=2 

P=2 

    

006 Registratie van klachten en voorvallen ten 

aanzien van discriminatie vindt op verschillende 

niveaus door verschillende actoren plaats. Het 

verdient de aanbeveling om de registratie te 

centraliseren waarbij het jaarverslag van de 

vertrouwenspersoon en het jaarverslag van de 

bedrijfsarts een van de vele inputs is. Punt van 

aandacht hierin is wel het borgen van de 

vertrouwelijkheid van de melder.  

R=2 

P=2 
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   Plan van Aanpak   

Nr. 
Bevindingen 

Advies 

R 

P 
Te nemen maatregel  

Wie 

 

Tijdsplan 

 

Af 

ja/nee 

007 Een laatste stap die gezet moet worden door de 

Gemeente Huizen is het beoordelen van de 

effectiviteit van de genomen beheersmaatregelen 

ten aanzien van discriminatie. Een middel om de 

zogenoemde “rest” risico’s te beoordelen is het 

initiëren van een Periodiek Arbeids 

Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO). 

Overigens is een PAGO een wettelijke 

verplichting die vanuit de Arbowet. Het PAGO 

kan vragen bevatten ten aanzien van de algemene 

gezondheid maar ook vragen ten aanzien van de 

beleving en beoordeling van de arbeid. 

Eventueel kan ook een zogenoemd Medewerker 

Tevredenheid Onderzoek (MTO) ingezet worden 

om te informeren naar de ervaren mate van 

discriminatie. 

     

 


