
Psychosociale Arbeidsbelasting aspect (arbeids) discriminatie (actualisering RI&E gemeente Huizen 2019/2020)

Plan van aanpak 

Nr. Bevindingen/advies R Te nemen maategel Wie Tijdsplan Af

P Begin ja/nee

Afgerond

1 In de gedragsregels van de Gemeente Huizen ligt de nadruk op R2; P2 Alle 13 discriminatiegronden opnemen in Beleidsadviseur start: Q1 2022

de onderwerpen integriteit en omgangsvormen. Een specifieke de gedragscode van de gemeente Huizen P&O afronding: Q3 2022

benoeming over het onderwerp discriminatie is noodzakelijk.

Het verdient de aanbeveling om de 13 discriminatiegronden 

allemaal op te nemen in de documentatie.

2 De training/ voorlichting en instructie die is gegeven aan R2; P2 In 2021 zijn organisatiebreed 4 work- P&O adviseur start: medio 2021

medewerkers van de Gemeente Huizen dient een shops gepland: bewustwording/ afronding: eind 2021

structureel karakter te krijgen. Geadviseerd wordt om deze stereotypen/vooroordelen/discriminatie

voorlichting ook in 2020 te geven. Aangezien het gaat om (werkgroep intergriteit …)

bewustwording om op deze wijze gedragsverandering te Daarnaast is in 2021 pilottraing gepland P&O adviseur start: Q3 2021

bewerkstelligen is naast de inhoud van de training ook de vorm voor bewustwording/herkenning/aanpak afronding: eind 2021

van de training van belang om het gewenste resultaat te arbeidsdiscriminatie bij werving en selectie

bereiken. Voor 2022 en verder arbeidsdiscriminatie P&O adviseur start: 2022

blijvend aandacht geven bij training/voor- afronding eind 2025

lichting

3 De Gemeente Huizen hanteert duidelijke kaders als het gaat om R2; P1 Onderzoeken in hoeverre het sanctiebeleid Beleidsadviseur start: Q1 2022

integriteit, omgangsnormen en discriminatie. Echter een bij niet nakomen van de gedragscode P&O afronding: eind 2022

sanctiebeleid ontbreekt. Het betreft hier met name om het volstaat en vermeld moet worden of dat

treffen van duidelijke sancties (schorsing, officiële waarschu- seperaat sanctiebeleid moet worden

wing, etc.) in geval van een overtreding. geformuleerd. Zo niet, sanctiebeleid 

laten vaststellen, implementeren en

communiceren naar de organisatie

4 Als diversiteit in het personeelsbeleid van de Gemeente Huizen R2; P2 De gemeente Huizen heeft in het perso- Beleidsadviseur start: Q3 2022

een belangrijke pijler is, dan dient gesteld te worden dat er neelsbeleid diversiteit niet als actieve pijler P&O en P&O afronding: 2024

meer dan voorgaande jaren initiatieven ontplooid moeten geformuleerd. Diversiteit in het algemeen adviseurs

worden om meer vrouwen aan de top te krijgen. zal worden meegenomen in herziening

van het HR beleid. In de tussentijd zal

per managementvacature op afdelings- 

en directieniveau worden afgewogen

of vrouwen bij gelijke geschiktheid

voorrang krijgen.

5 Ondanks dat er sprake is van een transparante werving en R2; P2 Anonieme sollicitatiebehandeling is

selectieprocedure spreekt het tot de aanbeveling om om reden van bewerkelijkheid en 

sollicitaties anoniem te behandelen door een afdeling de vertraging in de procedure en niet op 

binnengekomen brieven ontdoen van persoonskenmerken als voorhand een keuze, daarom keuze

als naam, geslacht en leeftijd, alvorens deze beoordeeld voor onderstaande 3 punten, waarbij

worden. de pilotbevindingen basis gaan vormen

om verder beleid te ontwikkelen.

1. Met externe ondersteuning ontwikkelen en P&O adviseur start: voorjaar 2021

organiseren van een pilot om bewustwording afronding: eind 2021

te vergroten en de werkwijze bij werving & 

selectie te verbeteren teneinde de invloed 

van vooroordelen en stereotypen en arbeids-

discriminatie te voorkomen in alle fasen van 

het proces. De pilot bevordert waardevrij 

selecteren en bewustwording van vooroor-

delen in brede zin. Expliciet maken en 

benoemen van de gronden voor arbeids-

discriminatie zijn er een onderdeel van. 

2. Evalueren pilot op effecten bewustwording P&O adviseurs start: eind 2021

en waardevrij selecteren afronding: Q1 2022 

3. Bij positieve effecten pilot verbreden tot P&O adviseurs start: Q1 2022

W&S in gehele organisatie afronding: 2023 

6 Registratie van klachten en voorvallen ten aanzien van R2; P2 Een praktische werkwijze wordt ontwikkeld Beleidsadviseur start: 2022

discriminatie vindt op verschillende niveaus door verschillende zoals verwoord in de jaarraportage integriteit P&O afronding: 2022

actoren plaats. Het verdient de aanbeveling om de registratie aan de gemeenteraad

te centraliseren waarbij het jaarverslag van de vertrouwens-

persoon 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.

7 Een laatste stap die gezet moet worden door de Gemeente R2; P2 PAGO wordt in de breedte geëvalueerd, Arbo-coördinator start: Q1 2022

Huizen is het beoordelen van de effectiviteit van de genomen waarbij vragen t.a.v. beleving en beoorde- afronding: eind 2021

beheersmaatregelen ten aanzien van discriminatie. Een middel ling van de arbeid worden meegenomen

om de zogenoemde “rest” risico’s te beoordelen is het initiëren MTO is uitgevoerd in 2020, met daarin ook Intern organisatie- start: 2021

van een Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek aandacht voor ongewenst gedrag, incl. adviseur afronding 2022

(PAGO). Overigens is een PAGO een wettelijke verplichting discriminatie; acties hierop in de vorm van

vanuit de Arbowet. Het PAGO kan vragen bevatten ten aanzien o.m. workshops en verbeterteams

van de algemene gezondheid maar ook vragen ten aanzien van Bij 1-meting van het MTO het punt van Intern organisatie- start: 2022

de beleving en beoordeling van de arbeid. Eventueel kan ook ervaringen met discriminatie/ongewenste adviseur afronding 2022

een zogenoemd Medewerker Tevredenheid Onderzoek (MTO) omgangsvormen weer meenemen

ingezet worden om te informeren naar de ervaren mate van

discriminatie.


