Over het PAR

Arbocatalogus Provincies door Arbeidsinspectie positief getoetst

Het Provincieaal Agressieregistratiesysteem (PAR), een beveiligde
internetapplicatie, kan eenvoudig ingepast worden binnen het intranet
van de eigen provinciale organisatie. Het systeem biedt medewerkers
de mogelijkheid om vanachter hun computer of – voor buitendiensten
– via een aangewezen derde eenvoudig agressie-incidenten te melden.
Leidinggevenden en/of P&O-functionarissen kunnen daarop in overleg
met de medewerker passende maatregelen nemen. Via een apart
scherm kan de arbocoördinator het registratiesysteem beheren. Ook kan
het systeem managementoverzichten samenstellen over aard en omvang
van geweld tegen medewerkers.

Werkgevers en vakbonden in de sector beschrijven in de Arbocatalogus,
door middel van de Arbowet en oplossingen, samen hoe provincies kunnen
voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van veilig en gezond werken.

Redenen
Provincies hadden verschillende redenen om met het PAR en het
onderwerp agressie en geweld aan de slag te gaan. Een belangrijke
reden was dat medewerkers met een publieke taak steeds vaker met
agressie en geweld te maken kregen, zo ook de provinciemedewerkers.
Sommige provincies concludeerden bij het opstellen van de Risicoinventarisatie en evaluatie (RIE) dat een structureel beleid op agressie
en geweld ontbrak. In een ander geval zette de ondernemingsraad
het onderwerp op de agenda. Het hebben van een meldings- en
registratiesysteem is ook wettelijk verplicht.
Vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken is er continu aandacht
voor een Veilige Publieke Taak. Op dit moment is er onder meer
aandacht voor veiligheid en de aanpak van agressie en geweld tegen
politieke ambtsdragers.

Nieuwe ontwikkelingen: registreren van ongevallen
Het PAR wordt uitgebreid met een module om ongevallen en bijna
ongevallen te melden en registreren. De 3 sectoren zijn momenteel
bezig met de pilotfase. Dit betekend dat er straks een systeem is waarin
eenvoudig zowel agressie incidenten als (bijna) ongevallen geregistreerd
kunnen worden. Ook het melden en registeren van ongevallen is een
wettelijke verplichting.

We zijn er trots op te kunnen melden dat de Arbeidsinspectie alle drie de thema’s uit onze Arbocatalogus
heeft getoetst en goedgekeurd!
De Arbocatalogus Provincies is een openbare site, met hierin diverse
risico’s waar provinciemedewerkers mee te maken kunnen krijgen bij
hun werk. Er wordt uitleg gegeven van de wet en oplossingen geboden.
Onderwerpen opzoeken kan op verschillende manieren, namelijk per
thema of per functiegroep. Net wat u het makkelijkst vindt.
De volgende thema’s komen op de website aan de orde:
– Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
– Veiligheid (veilig werken)
– Arbeidshygiëne en Ergonomie (gezond werken)
Per thema vindt u checklists, tips en adviezen om de werkomstandigheden
zo plezierig enveilig mogelijk te houden. De Arbocatalogus Provincies
is een groeidocument; de site wordtregelmatig aangevuld met actuele
thema’s en informatie. Kijk daarom regelmatig op de site!
De Arbocatalogus vind u op internet: http://provincies.arbocatalogus.net
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Agressieregistratiesysteem
beschikbaar

Boze burgers
De afdeling Groenservice van Provincie Zuid-Holland fungeerde als pilot
voor het PAR en gebruikt het registratiesysteem al een tijdje. Maar
inmiddels zijn ook juridisch medewerkers, kantonniers en brugwachters
van de dienst beheer en infrastructuur aangehaakt”, vertelt beleidsadviseur
preventie Coby van den Brink van provincie Zuid Holland. “We hebben
sinds 2009 in nauw overleg met de ondernemingsraad ons agressiebeleid
geactualiseerd. Daarna is vorig jaar met alle managers in een bijeenkomst
gesproken over bewustwording van agressie en geweld. Uit onverwachte
hoek meldde zich daarop de juridische ondersteuning van de dienst
beheer en infrastructuur om mee te doen in het PAR. Juridisch medewerkers bleken ook geregeld boze burgers aan de telefoon te hebben.
In totaal kunnen nu zo’n 470 medewerkers incidenten in het PAR melden.”

Eenduidige definitie

Het A&O Provincies heeft samen met vijf provincies een e-learning
cd-rom gemaakt over het Provinciaal Agressieregistratiesysteem (PAR).
Het PAR biedt de mogelijkheid om agressie- en geweldsincidenten
tegen medewerkers van de provincie te registreren en op basis daarvan
preventief beleid te ontwikkelen. Een meldingssysteem is wettelijk
verplicht. Een verhaal over de totstandkoming van het PAR en
de cd-rom.

“Wat? Is ie er nou weer niet. Hebben jullie alweer vakantie, trut.”
Een telefoniste krijgt verbaal de volle laag van een boze burger.
Het is een van de scènes in de nieuw ontwikkelde e-learning cd-rom
over het Provinciaal Agressieregistratiesysteem (PAR). De cd-rom
maakt met filmpjes over agressie in verschillende werksituaties het
onderwerp agressie en geweld bespreekbaar. Daarnaast bevat de
cd-rom instructiemodules met animaties over de werking van het
PAR-instrument. Door e-learning kunnen medewerkers zelf tijd- en
plaatsongebonden met de aangeboden informatie aan de slag.

PAR
Het A&O Provincies ontwikkelde afgelopen jaren het Provinciaal
Agressieregistratiesysteem samen met de sectoren gemeenten en het Rijk.
Een belangrijk doel van het PAR is inzicht krijgen in de aard en omvang
van agressie en geweld van burgers tegen medewerkers van de provincie.
Het registreren is geen doel op zich, maar een middel om preventief
beleid te ontwikkelen en de nazorg aan medewerkers die te maken
kregen met agressie goede nazorg te kunnen verlenen.

Voor Provincie Noord-Holland was een bezoek van de Arbeidsinspectie
aanleiding om te starten met het PAR, zegt centrale arbo-adviseur
Maarten van der Molen. Maar eerst moest duidelijk worden wat de
organisatie onder agressie verstaat. Ook hebben we indringende discussie
gehad over de normen en waarden. Van der Molen: “Belangrijk was om
vooraf een eenduidige definitie vast te stellen van agressie en geweld.
Wat accepteer je wel en niet. In discussies daarover hebben medewerkers
verschillende ideeën. Daarom is het belangrijk dat de organisatie een
eenduidig uitgangspunt inneemt en vaststelt welke normen zij hanteert.”
Om tot beleid te komen, organiseerde Noord-Holland workshops voor
medewerkers. Ook de OR was daarbij betrokken. Managers werden
vervolgens getraind in opvang en nazorg. Medewerkers melden vooral
verbaal geweld, merkt Maarten van der Molen (Noord-Holland) op. De
melding wordt met de leidinggevende en in het werkoverleg besproken.
Zo nodig worden maatregelen genomen. De centrale arbo-adviseur
registreert de melding in het systeem en zorgt voor terugkoppeling en
rapportage naar management en OR. Door inzicht in alle incidenten kan
worden beoordeeld of het ingezette agressiebeleid adequaat is, stelt
Van der Molen.

Collega’s
Bij provincie Noord-Brabant werkt arbo-coördinator Rosalie van Loon
aan een structureel agressiebeleid. Zij is tevens vicevoorzitter van de
ondernemingsraad. Brabantse provinciemedewerkers melden weinig
incidenten, maar Van Loon denkt dat er best wel eens wat gebeurt.
Van Loon: “We hebben al maatregelen tegen agressieve klanten: hoge
balies, aparte afspraken. Maar dat is eigenlijk het faciliteren van hufterig
gedrag. We moeten een duidelijke streep trekken en benoemen wat
we niet acceptabel vinden. Want ik denk dat er meer gebeurt dan dat
gemeld wordt.” Ze heeft het ook niet alleen over (verbale) agressie door
burgers. Van Loon: “Ook collega’s kunnen elkaar pesten. Daar moet
binnen provincies ook aandacht voor zijn. Het gaat bij beleid voor mij
zowel om externe als interne agressie.”

Bewustwording
De e-learning cd-rom legt uit wat het Provinciaal Agressieregistratiesysteem
is en hoe het systeem werkt. Maar de cd-rom maakt vooral ook duidelijk
welk gevoel agressie en geweld door burgers bij medewerkers kan
oproepen. A&O Provincies heeft vijf provincies bereid gevonden mee te
denken over de inhoud van de cd-rom en hen gevraagd voorbeelden uit
de dagelijkse praktijk aan te leveren. Deze input is op de cd-rom verwerkt
in de filmpjes die zijn toegespitst op het werkveld van de provincies.
Coby van den Brink is erg blij met het uiteindelijke resultaat. Van den
Brink: “Naast de maatwerkfilmpjes vind ik de systematische uitleg heel
goed om bewustwording te creëren bij medewerkers en leidinggevenden.
Er moet aandacht voor zijn om voorbereid te zijn op het moment dat er
iets gebeurt. Dan dienen mensen te weten wat ze moeten doen en
waarom.” Ze hoorde onlangs nog een ander aspect van registratie en
de meerwaarde daarvan, zegt ze: “Niet optreden tegen agressie schaadt
niet alleen de medewerkers, maar ook het imago van de provincie als
organisatie.”

Eye-opener
Ook Rosalie van Loon vindt de cd-rom geslaagd. Provincie Noord-Brabant
leverde onder andere inbreng voor het filmpje van de telefoniste die
door de boze burger afgeblaft wordt. Ook gaf zij net als andere
provincies feedback op het concept. Van Loon: “Ik was benieuwd hoe
onze hrm-adviseurs erop zouden reageren. De filmpjes zijn eye-openers.
Als ik aansluitend vertel over uitkomsten van de Risico-inventarisatie en
-evaluatie waaruit blijkt dat agressie en geweld een knelpunt is, wordt
het heel goed ontvangen. Het biedt echt opening voor discussie over
het onderwerp.”

Onmisbare schakel
Maarten van der Molen noemt de cd-rom een “onmisbaar instrument in
de aanloop naar het invoeren van het beleid Agressie en Geweld en het
PAR”. Van Loon: “Het is een onmisbare schakel.”
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– via een aangewezen derde eenvoudig agressie-incidenten te melden.
Leidinggevenden en/of P&O-functionarissen kunnen daarop in overleg
met de medewerker passende maatregelen nemen. Via een apart
scherm kan de arbocoördinator het registratiesysteem beheren. Ook kan
het systeem managementoverzichten samenstellen over aard en omvang
van geweld tegen medewerkers.

Werkgevers en vakbonden in de sector beschrijven in de Arbocatalogus,
door middel van de Arbowet en oplossingen, samen hoe provincies kunnen
voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van veilig en gezond werken.

Redenen
Provincies hadden verschillende redenen om met het PAR en het
onderwerp agressie en geweld aan de slag te gaan. Een belangrijke
reden was dat medewerkers met een publieke taak steeds vaker met
agressie en geweld te maken kregen, zo ook de provinciemedewerkers.
Sommige provincies concludeerden bij het opstellen van de Risicoinventarisatie en evaluatie (RIE) dat een structureel beleid op agressie
en geweld ontbrak. In een ander geval zette de ondernemingsraad
het onderwerp op de agenda. Het hebben van een meldings- en
registratiesysteem is ook wettelijk verplicht.
Vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken is er continu aandacht
voor een Veilige Publieke Taak. Op dit moment is er onder meer
aandacht voor veiligheid en de aanpak van agressie en geweld tegen
politieke ambtsdragers.

Nieuwe ontwikkelingen: registreren van ongevallen
Het PAR wordt uitgebreid met een module om ongevallen en bijna
ongevallen te melden en registreren. De 3 sectoren zijn momenteel
bezig met de pilotfase. Dit betekend dat er straks een systeem is waarin
eenvoudig zowel agressie incidenten als (bijna) ongevallen geregistreerd
kunnen worden. Ook het melden en registeren van ongevallen is een
wettelijke verplichting.

We zijn er trots op te kunnen melden dat de Arbeidsinspectie alle drie de thema’s uit onze Arbocatalogus
heeft getoetst en goedgekeurd!
De Arbocatalogus Provincies is een openbare site, met hierin diverse
risico’s waar provinciemedewerkers mee te maken kunnen krijgen bij
hun werk. Er wordt uitleg gegeven van de wet en oplossingen geboden.
Onderwerpen opzoeken kan op verschillende manieren, namelijk per
thema of per functiegroep. Net wat u het makkelijkst vindt.
De volgende thema’s komen op de website aan de orde:
– Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
– Veiligheid (veilig werken)
– Arbeidshygiëne en Ergonomie (gezond werken)
Per thema vindt u checklists, tips en adviezen om de werkomstandigheden
zo plezierig enveilig mogelijk te houden. De Arbocatalogus Provincies
is een groeidocument; de site wordtregelmatig aangevuld met actuele
thema’s en informatie. Kijk daarom regelmatig op de site!
De Arbocatalogus vind u op internet: http://provincies.arbocatalogus.net
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Met dank aan de vijf meewerkende provincies:

arbeidsomstandigheden, arbeidsmarkt en HRM-beleid.

– Provincie Groningen:
		
– Provincie Drenthe:
		
– Provincie Noord Holland:
		
– Provincie Zuid Holland:
		
– Provincie Noord Brabant:
		

Henny van den Born,
arbo-adviseur
Joke de Witt,
arbo- en milieucoordinator
Maarten van der Molen,
arbo-adviseur
Coby van den Brink,
beleidsadviseur preventie
Rosalie van Loon,
arbo-coordinator en vice voorzitter OR

Bekijk de film met deze link: http://provincies.arbocatalogus.net/par/
hoofdstuk/start.htm
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Jannet Bergman,
Projectmanager Arbeid &
Gezondheid
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