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Inleiding
De Werkgever zal zich naar beste vermogen inzetten om “The Ten Principles of the UN Global
Compact” binnen haar onderneming toe te passen. Dit houdt onder meer in dat Werkgever haar
activiteiten zal ontplooien op een wijze die voldoet aan de fundamentele verantwoordelijkheden
op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anti-corruptie. The Ten Principles of
the UN Global Compact zijn terug te vinden als bijlage bij deze Personeelsgids.
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In deze Personeelsgids wordt verstaan onder:
a. Personeelsgids: onderhavige personeelsgids voor uitzendkrachten behorende bij de
arbeidsovereenkomst tussen SEP Peeters Uitzendorganisatie en Werknemer;
b. BW: Burgerlijk Wetboek;
c. Werkgever: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SEP Peeters
Uitzendorganisatie, statutair gevestigd in Oirlo;
d. Directie: de directie van de Werkgever;
e. Werknemer: de natuurlijke persoon die met de Werkgever een arbeidsovereenkomst heeft
gesloten, teneinde door de Werkgever, in het kader van de uitoefening van het bedrijf van de
Werkgever, ter beschikking te worden gesteld van een derde om krachtens een door deze
derde aan de Werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding
van de derde. Het betreft derhalve werknemers van de Werkgever van wie de
arbeidsovereenkomst wordt gekwalificeerd als een uitzendovereenkomst in de zin van artikel
7:690 BW;
f. Arbeidsovereenkomst: de arbeidsovereenkomst tussen de Werknemer en de Werkgever als
bedoeld in sub e resp. sub c. De Personeelsgids maakt een integraal onderdeel uit van de
Arbeidsovereenkomst;
g. Opdrachtgever: de derde als bedoeld in sub e;
h. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van de Werknemer bij de Opdrachtgever om onder
leiding en toezicht van deze Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten;
i. Uitzendwerk: de door de Werknemer ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten
werkzaamheden;
j. Aspirant-Werknemer: de natuurlijke persoon die bij de Werkgever staat ingeschreven met als
doel een Arbeidsovereenkomst als bedoeld in sub f met de Werkgever aan te gaan;
k. CAO: een collectieve arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de
collectieve arbeidsovereenkomst;
l. AVV-CAO of AVV-bepalingen: de op de Arbeidsovereenkomst van toepassing zijnde
bepalingen in een CAO, die op grond van de Wet op het algemeen verbindend en
onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten, algemeen
verbindend zijn verklaard voor het tijdvak als aangegeven in het besluit van de minister.
m. Periode: loontijdvak. Is de periode 1 week; “periodiek“ is dan te begrijpen als “wekelijks”. Is
de periode 4 weken/maand; “periodiek” is dan te begrijpen als “vierwekelijks/maandelijks”.
Artikel 2. Toepasselijkheid en bekendmaking van de Personeelsgids
1. De meest recente versie van de Personeelsgids is van toepassing op alle Werknemers.
2. De meest recente versie van de Personeelsgids is van toepassing op Aspirant-Werknemers
voor zover dat expliciet in een bepaling is bepaald.
3. Bij inschrijving als Aspirant-Werknemer en bij indiensttreding wordt een exemplaar van de op
dat moment geldende Personeelsgids aan de (Aspirant-)Werknemer verstrekt.
4. Wijzigingen in of aanvullingen op de Personeelsgids na de indiensttreding of inschrijving
worden door de Werkgever naar het huis- dan wel verblijfadres van de Werknemer gezonden
of – dit ter keuze van de Werkgever – in persoon ter hand gesteld.
5. De inhoud van de meest recente Personeelsgids maakt integraal onderdeel uit van de
Arbeidsovereenkomst.
Artikel 3. CAO
1. De Werkgever is thans lid van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). De meest
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recente versie van de CAO die is afgesloten door de ABU verder te noemen: de ABU-CAO –
is door middel van incorporatie en als gevolg van voornoemd lidmaatschap van toepassing
op de Arbeidsovereenkomst, voor zover en voor zolang de Werkgever niet gebonden is aan
een andere CAO. De tekst van de ABU-CAO is in verschillende talen te raadplegen op de
website www.abu.nl.
2. In verband met het bepaalde in de ABU-CAO, geldt het volgende:
a. de Werkgever betaalt het loon van de Werknemer in uitzendfase A met uitzendbeding
door op feestdagen waarop wegens die feestdag niet gewerkt wordt;
b. de Werknemer is vakantiewerker in de zin van de CAO voor Uitzendkrachten, indien dit
met zoveel woorden in de Arbeidsovereenkomst is bepaald;
c. De Werkgever en de Werknemer die niet permanent in Nederland woonachtig is kunnen
overeenkomen dat de navolgende arbeidsvoorwaarden [periodiek] in geld worden
uitgekeerd aan de Werknemer:
i.
vijf bovenwettelijke vakantiedagen;
ii.
vakantiebijslag;
iii.
feestdagen, voor zover de Werkgever hiervoor reserveert zoals bedoeld in de
ABU-CAO.
Artikel 4. Inschrijving en de Arbeidsovereenkomst
1. De inschrijving verplicht de Werkgever niet om Uitzendwerk aan de Aspirant-Werknemer
aan te bieden. De inschrijving verplicht de Aspirant-Werknemer niet om een aanbod tot
Uitzendwerk te aanvaarden.
2. Bij de inschrijving doet de (Aspirant-)Werknemer nauwgezet opgave van zijn
arbeidsverleden waaronder de door hem verrichtte functie(s) zijn ET-verleden en StiPPverleden. Tevens verklaart zowel de (Aspirant-)werknemer als de werknemer, dat m.u.v.
een WAO of WIA uitkering hij geen andere sociale uitkering geniet.
3.
Indien de (Aspirant-)Werknemer in strijd handelt met hetgeen in lid 2 van dit artikel is
beschreven, dan wel onjuiste gegevens in dit kader heeft doorgegeven, komen de eventuele
(fiscale) consequenties hiervan geheel voor rekening en risico van de Werknemer. Tevens is
de Werknemer in dat geval aansprakelijk voor de eventueel hierdoor geleden of nog te lijden
schade door de Werkgever.
4. Wanneer de Werkgever de Aspirant-Werknemer Uitzendwerk aanbiedt, kan zij daarbij de
Aspirant-Werknemer verzoeken om (opnieuw) opgave te doen van zijn arbeidsverleden zijn
ET-verleden en StiPP-verleden. De Aspirant-Werknemer is verplicht aan dit verzoek gehoor
te geven. Als de Werkgever een dergelijk verzoek doet, wordt het aanbod door de
Werkgever gedaan onder het voorbehoud van haar beslissing als bedoeld in lid 5.
5. Indien op grond van de inlichtingen als bedoeld in lid 2 of 4 de Werkgever ten aanzien van
de arbeid als opvolgend werkgever als bedoeld in artikel 7:668a lid 2 BW zou kunnen
worden beschouwd, er sprake is van een ET-verleden en/of StiPP-verleden hetgeen ertoe
leidt dat dit voor de Werkgever kostenverhogend is, is de Werkgever gerechtigd voor de
aanvang van het Uitzendwerk te besluiten het aanbod daartoe in te trekken.
6. Telkens zodra de Werknemer het tussen de Werknemer en de Werkgever
overeengekomen Uitzendwerk daadwerkelijk aanvangt, ontstaat een Arbeidsovereenkomst.
Deze Arbeidsovereenkomst wordt beheerst door de bepalingen van de Personeelsgids en
de bepalingen van de individuele vastlegging van de Arbeidsovereenkomst (lid 7).
7. De Arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk vastgelegd. In de Arbeidsovereenkomst worden
in ieder geval de volgende onderwerpen geregeld:
a. de toepasselijkheid van de Personeelsgids;
b. de ingangsdatum en de duur van de Arbeidsovereenkomst;
c. de persoon van de Opdrachtgever;
d. de functie;
e. de plaats van de werkzaamheden;
f. de vermoedelijke arbeidsomvang (aantal te werken uren per tijdseenheid);
g. de bij de Opdrachtgever voor het Uitzendwerk geldende arbeids- en rusttijden;
h. het uurloon inclusief eventuele ADV/ATV toeslag. De eventuele ADV/ATV toeslag is
derhalve reeds in het uurloon inbegrepen.
8. Als de Werknemer op basis van de Arbeidsovereenkomst wordt uitgezonden naar
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

meerdere Opdrachtgevers, kan de Werkgever er voor kiezen de details van een bepaalde
uitzending niet in de Arbeidsovereenkomst vast te leggen, maar in een ‘Bevestiging van
uitzending’/Uitzendbevestiging die per Opdrachtgever wordt opgemaakt. Een dergelijke
bevestiging maakt integraal onderdeel uit van de Arbeidsovereenkomst. De in de
uitzendbevestiging vermelde arbeidsomvang is de vermoedelijke arbeidsomvang. De
Werknemer kan hieraan geen rechten ontlenen. De daadwerkelijke arbeidsomvang is
afhankelijk van het werkaanbod door de Opdrachtgever.
Indien sprake is van strijd tussen een bepaling uit de Personeelsgids en een bepaling uit de
Arbeidsovereenkomst als bedoeld in lid 6, prevaleert de bepaling uit de Personeelsgids,
tenzij in de bepaling in de Arbeidsovereenkomst nadrukkelijk wordt bepaald dat van de
Personeelsgids wordt afgeweken.
Indien de Werknemer van mening is dat de functiebenaming niet overeenkomt met de
werkzaamheden die worden verricht, dient de Werknemer hiervan binnen 2 weken na
aanvang van de werkzaamheden schriftelijk melding te maken (met onderbouwing) bij de
Werkgever. Indien een dergelijke schriftelijke melding uitblijft, wordt ervan uitgegaan dat de
functiebenaming en de daaraan gekoppelde inschaling voor de beloning, correct is.
In de Arbeidsovereenkomst van de Werknemer staan naast de NAW-gegevens tevens
vermeld: het e-mailadres, het (mobiele) telefoonnummer alsmede het bankrekeningnummer
waarop het loon betaald dient te worden. Door ondertekening van de Arbeidsovereenkomst
bevestigt de Werknemer dat de verstrekte gegevens correct zijn en dat de Werknemer op
het betreffende e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer gecontacteerd kan worden. Door
ondertekening van de Arbeidsovereenkomst bevestigt de Werknemer tevens dat het loon
op het in de Arbeidsovereenkomst vermelde rekeningnummer dient te worden betaald
alsmede dat het door de Werknemer doorgegeven rekeningnummer (mede) op zijn naam
staat. Uitsluitend de Werknemer is verantwoordelijk voor de vermelding van de correcte
gegevens in de Arbeidsovereenkomst. Indien de Werknemer geen rekeningnummer heeft
doorgegeven dat aantoonbaar (mede) op zijn naam staat, geldt dat het de Werkgever op
basis van de Wet Aanpak Schijnconstructies niet is toegestaan om het loon aan de
Werknemer te betalen. Tevens zal in dat geval de Arbeidsovereenkomst met Werknemer
niet (meer) worden verlengd. Door ondertekening van de Arbeidsovereenkomst verklaart
Werknemer zich hiervan bewust te zijn.
Door ondertekening van de arbeidsovereenkomst kiest de Werknemer er bewust voor dat
de Werknemer gebruik zal maken van het door de Werkgever georganiseerde vervoer.
Gelet op deze keuze heeft de Werknemer geen aanspraak op een eventuele
reiskostenvergoeding aangezien er geen kosten worden gemaakt. Voor zover vereist doet
de Werknemer afstand van een eventuele toepasselijke reiskostenvergoeding. Indien de
Werknemer geen gebruik wenst te maken van het georganiseerde vervoer, dient de
Werknemer dit expliciet en schriftelijk met de Werkgever in de arbeidsovereenkomst
overeen te komen.
Werknemer stemt er mee in dat in voorkomende gevallen het ondertekenen van de
(opvolgende) arbeidsovereenkomst(en) en/of andere documenten kan plaatsvinden door
middel van een digitale handtekening van Werknemer. Werkgever zal ervoor zorgdragen
dat het plaatsen van de digitale handtekening door de Werknemer met de vereiste
waarborgen is omkleed.
Indien de Werknemer voor het Uitzendwerk een tewerkstellingsvergunning nodig heeft,
wordt de Arbeidsovereenkomst aangegaan onder de opschortende voorwaarde van
toekenning door de Nederlandse autoriteiten van deze tewerkstellingsvergunning.
De Arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege doordat de Terbeschikkingstelling van de
Werknemer door de Werkgever aan de Opdrachtgever op verzoek van de Opdrachtgever
ten einde komt, tenzij op grond van artikel 7:691 lid 3 BW of de ABU-CAO dan wel een
andere CAO waaraan Werkgever gebonden is – indien deze op grond van artikel 7:691 lid
7 BW hiervoor een andere termijn geeft – dit zogeheten uitzendbeding als bedoeld in artikel
7:691 lid 2 BW door het verstrijken van de tijd zijn kracht heeft verloren. Het uitzendbeding
is evenmin van toepassing als dit in de Arbeidsovereenkomst wordt bepaald.
Indien sprake mocht zijn van een stilzwijgende verlenging van de Arbeidsovereenkomst en
over een stilzwijgende verlenging niets expliciet is overeengekomen in de voorafgaande
Arbeidsovereenkomst, wordt deze verlengde Arbeidsovereenkomst geacht te zijn
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aangegaan onder de voorwaarden als vermeld in de voorafgaande Arbeidsovereenkomst,
doch voor de maximale duur van één week.
Artikel 5. Proeftijd
1. Als de Arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van ten minste drie
maanden, geldt wederzijds een proeftijd als bedoeld in artikel 7:652 BW. Indien tussen
Partijen meer dan één Arbeidsovereenkomst wordt gesloten met een onderbreking van
minder dan 26 weken, geldt tussen Partijen ter zake van de opvolgende
Arbeidsovereenkomst geen proeftijd, tenzij voor de werkzaamheden die binnen het kader van
die opvolgende Arbeidsovereenkomst door de Werknemer zullen worden verricht duidelijk
andere vaardigheden of verantwoordelijkheden vereist zijn dan die waar de ervaringen
tijdens de voorafgaande Arbeidsovereenkomst(en) redelijkerwijs geacht mogen worden
voldoende inzicht in te hebben gegeven.
2. De proeftijd bedraagt:
a. een maand, indien de Arbeidsovereenkomst is aangegaan voor korter dan twee jaren;
b. een maand, indien het einde van de Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet op een
kalenderdatum is gesteld;
c. twee maanden, indien de Arbeidsovereenkomst is aangegaan voor twee jaren of langer;
d. twee maanden, indien de Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan.
3. Tijdens de proeftijd hebben zowel de Werkgever als de Werknemer het recht om de
Arbeidsovereenkomst zonder inachtneming van de voor opzegging geldende bepalingen per
direct op te zeggen. Een proeftijd dient schriftelijk te worden overeengekomen.
4. Het vorenstaande laat onverlet de bevoegdheid van Partijen om een bijzondere proeftijd als
geregeld in de eventueel toepasselijke (AVV-)CAO af te spreken.
Artikel 6. Tussentijdse opzegging Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
1. De Arbeidsovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, kan te allen tijde door de
Werknemer en de Werkgever met inachtneming van lid 2 tussentijds worden opgezegd.
Tussentijdse opzegging kan evenwel in de Arbeidsovereenkomst worden uitgesloten.
2. De tussentijdse opzegging dient schriftelijk plaats te vinden met inachtneming van de regels
ter zake – waaronder die omtrent de opzegtermijn – in de ABU-CAO.
3. De Arbeidsovereenkomst in Fase A die wordt aangegaan voor een periode van korter dan
één week, zal in geval van een stilzwijgende verlenging geacht te worden zijn aangegaan
voor de duur van één week.
Artikel 7. Einde van de Arbeidsovereenkomst bij bereiken AOW-gerechtigde leeftijd
1. Elke Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd eindigt in ieder geval van
rechtswege op de laatste dag voorafgaand aan de maand waarin de Werknemer de AOWgerechtigde leeftijd dan wel de pensioengerechtigde leeftijd conform de van toepassing
zijnde pensioenregeling bereikt, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken in de
Arbeidsovereenkomst.
Artikel 8. Algemene verplichtingen van de Werknemer
1. De Werknemer is tegenover de Werkgever verplicht het overeengekomen Uitzendwerk onder
toezicht en leiding van de Opdrachtgever te verrichten en zich te houden aan redelijke
voorschriften van de Werkgever en de Opdrachtgever omtrent het verrichten van de
werkzaamheden.
2. De Werknemer verplicht zich om de werkzaamheden die tot zijn functie behoren naar beste
vermogen te verrichten. De Werknemer verplicht zich ook andere werkzaamheden te
verrichten dan die tot een normale uitoefening van zijn functie behoren, ook bij andere
Opdrachtgevers dan in de Arbeidsovereenkomst aanvankelijk vastgelegd, indien deze
werkzaamheden redelijkerwijze van hem verlangd kunnen worden.
3. De Werknemer dient zich te houden aan officiële (bedrijfs)regelingen, veiligheidsvoorschriften
en gedragsregels van zowel de Werkgever als de Opdrachtgever, waaronder de bijlage(n)
behorende bij onderhavig Personeelsgids.
4. De Werknemer is verplicht de hem door de Werkgever of de Opdrachtgever verstrekte
bedrijfskleding en/of beschermingsmiddelen te dragen tijdens het verrichten van arbeid.
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5. Werknemer dient de Werkgever en Opdrachtgever onmiddellijk in kennis te (doen) stellen
van elk letsel/ongeval dat hem in verband met de uitoefening van het Uitzendwerk overkomt.
6. Het is de Werknemer verboden handelingen te verrichten die erop zijn gericht het
Uitzendwerk dat hem is opgedragen, uit eigen beweging te beëindigen met de bedoeling
deze arbeid te continueren via een derde zoals een andere uitzendonderneming, zonder dat
daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door de Werkgever.
7. Als de Werknemer een arbeidsverhouding wenst aan te gaan met een Opdrachtgever
waarvoor hij op enig moment via de Werkgever heeft gewerkt, dan dient hij de Werkgever
daar onverwijld vooraf over te informeren. Dit moet schriftelijk gebeuren.
8. Het is de Werknemer niet toegestaan, direct of indirect, zowel voor zichzelf als voor derden,
werknemers van de Werkgever te benaderen teneinde hen te bewegen de
arbeidsovereenkomst tussen hen en de Werkgever te beëindigen. Onder de Werkgever
wordt in dit verband tevens verstaan en de aan de Werkgever gelieerde ondernemingen.
9. De werknemer verklaart door ondertekening van de arbeidsovereenkomst dat hij met
uitzondering van een eventuele WAO of WIA uitkering geen andere sociale uitkering geniet,
tenzij omtrent deze andere sociale uitkering met de Sociale Dienst en/of het UWV afspraken
hieromtrent zijn gemaakt.
Artikel 9. Tijdverantwoording
1. Bij de aanvang van iedere Arbeidsovereenkomst en vervolgens zolang deze voortduurt,
wordt aan de Werknemer wekelijks een tijdverantwoordingsformulier verstrekt , tenzij lid 5
van dit artikel van toepassing is.
2. Aan het einde van iedere week vult de Werknemer op het tijdverantwoordingsformulier in het
aantal normale, toeslag- en/of overwerkuren, dat door hem in die week is gewerkt. Het
formulier dient vervolgens ter akkoordbevinding en ondertekening aan de Opdrachtgever
worden overlegd. Na die ondertekening moet het formulier onverwijld bij de Werkgever
worden ingeleverd. Het originele exemplaar is voor de Werkgever, één kopie voor de
Werknemer en één kopie voor de Opdrachtgever.
3. De uren dienen tot twee cijfers achter de komma nauwkeurig te worden genoteerd. Voor een
kwartier moet dus 0,25 worden genoteerd.
4. Op de urenregistratiekaart worden alleen daadwerkelijk gewerkte uren ingevuld met de
begin- en eindtijden waarop er gewerkt is door de Werknemer. Pauzes en lunchtijd dus niet.
5. Indien er sprake is van een (digitale) tijdverantwoording (bijvoorbeeld door middel van een
app voor de smartphone of tablet) en/of kloksysteem door de Werkgever of Opdrachtgever,
kan er sprake zijn van een afwijkende verantwoording dan omschreven in de leden 1 t/m 4 in
dit artikel. De (digitale) tijdverantwoording en/of het kloksysteem door de Werkgever of
Opdrachtgever is altijd doorslaggevend voor wat betreft de registratie van de uren waarop
door de Werknemer is gewerkt.
Artikel 10. Loonbetaling
1. Het tijdvak conform artikel 7:623 BW waarover het loon dient te worden voldaan, bedraagt 1
maand en Werknemer stemt hiermee in. Onverminderd het voorgaande wordt het loon in
beginsel uitbetaald na afloop van iedere week waarin door de Werknemer is gewerkt, doch
hieraan kan de Werknemer geen rechten ontlenen voor de toekomst. De Werknemer dient
daarvoor wekelijks tijdig, dat wil zeggen na afloop van de gewerkte week voor dinsdag 12.00
uur, het tijdverantwoordingsformulier als bedoeld in artikel 9 bij de Werkgever in te leveren,
tenzij artikel 9 lid 5 van toepassing is. Het loon wordt door de Werkgever betaald onder aftrek
van de wettelijk verplichte en overeengekomen inhoudingen, waaronder tevens eventuele
inhoudingen/verrekeningen op grond van artikel 7:631 en 7:632 BW inbegrepen, op een door
de Werknemer aangewezen bank- of girorekening. De Werknemer stemt er expliciet mee in
dat een eventueel gegeven voorschot mag worden verrekend met de loonbetaling in een
daaropvolgende periode. De Werknemer stemt er tevens mee in dat voornoemde
verrekening in de voorkomende gevallen in een andere verloningsperiode mag worden
verrekend dan de periode waarvoor het voorschot is betaald.
2. Gedurende fase A is de Werkgever alleen het loon verschuldigd over de periode(n), dat de
Werknemer daadwerkelijk uitzendarbeid heeft verricht.
3. De Werknemer stemt er expliciet mee in dat Werkgever de loonstrook uitsluitend digitaal ter
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5.
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7.
8.

9.

beschikking zal stellen. De loonstrook zal in een dergelijk geval dusdanig worden
aangeleverd dat de Werknemer de loonstrook kan opslaan en deze op een later moment kan
inzien.
De Werknemer is zich ervan bewust dat indien de Werknemer nog een andere werkgever
heeft of indien de Werknemer een uitkering van een andere instantie ontvangt en de
loonheffingskorting reeds bij deze andere werkgever of instantie wordt toegepast, de
loonheffingskorting bij de Werkgever niet mag worden toegepast. In dat geval dient de
Werknemer in de arbeidsovereenkomst kiezen voor de optie “loonheffingskorting niet toe te
passen”.
Met ingang van 1 januari 2019 wordt er in fiscale zin onderscheid gemaakt tussen
werknemers die 1.) fiscaal inwoner zijn van Nederland 2.) fiscaal inwoner zijn van een andere
lidstaat van de EU, van een EER-land, Zwitserland of de BES-eilanden 3.) fiscaal inwoner
zijn van een land dat niet valt onder de voorgaande 2 categorieën. Elke categorie heeft per 1
januari 2019 eigen loonbelastingtabellen. Als gevolg van deze fiscale maatregelen kan het
zijn dat de Werknemer een lager netto loon ontvangt, dan dat hij voorheen gewend was.
Indien zich wijzigingen voordoen in de situatie van de Werknemer die van invloed zijn of
kunnen zijn op de juiste toepassing van de loonheffingstabellen c.q. de (fiscale) woonplaats
zoals genoemd in lid 5 van dit artikel, is de Werknemer verplicht dit terstond te melden aan
de Werkgever, bij gebreke waarvan de eventuele (fiscale) consequenties hiervan geheel voor
rekening en risico van de Werknemer komen.
De Werknemer heeft de verplichting om een BSN aan te leveren bij de Werkgever.
Indien de Werknemer heeft aangegeven in de arbeidsovereenkomst de loonheffingskorting
toe te passen, maar er geen BSN bekend is, dan is de gemaakte keuze van de Werknemer
niet van toepassing zal er geen loonheffingskorting worden toegepast.
Indien vanwege het ontbreken van een BSN het anoniementarief dient te worden toegepast,
dan geldt dat alle financiële consequenties hiervan (fiscaal, civielrechtelijk etc.) voor rekening
en risico komen van de Werknemer en in de voorkomende gevallen op de Werknemer
verhaald kunnen worden, al dan niet met terugwerkende kracht.

Artikel 11. Arbeids- en rusttijden
1. Ten aanzien van de arbeids- en rusttijden voor het Uitzendwerk gelden de regelingen van de
Opdrachtgever, met dien verstande dat de Opdrachtgever gerechtigd is voor Werknemers
van de Werkgever een afwijkend rooster op te stellen.
2. De Werkgever is bevoegd de werktijden na aanvang van het Uitzendwerk te wijzigen.
3. Als overwerk naar het oordeel van de Werkgever noodzakelijk is, is de Werknemer verplicht
het overwerk te verrichten mits dit in overeenstemming is met de Arbeidstijdenwet.
4. De Werknemer is verplicht het Uitzendwerk stipt op het voor hem geldende tijdstip aan te
vangen.
5. Indien in de toepasselijke cao bij de Opdrachtgever een regeling zoals bedoeld in artikel 13a
lid 2 van de Wet Minimumloon en minimum vakantiebijslag is opgenomen (“tijd-voor-tijdregeling” of soortgelijke regeling), geldt dat de Werknemer en de Werkgever door middel van
ondertekening van de Arbeidsovereenkomst overeenkomen dat deze regeling zal worden
toegepast, tenzij in de Uitzendbevestiging is aangegeven dat deze regeling niet zal worden
toegepast.
Artikel 12. Vakantiebijslag en vakantie
1. Het overeengekomen vaste uurloon van de Werknemer wordt vermeerderd met de wettelijke
vakantiebijslag. Deze bedraagt ten tijde van de inwerkingtreding van de Personeelsgids 8%.
Jaarlijks zal in de eerste week van juni de vakantiebijslag worden verloond waarop aanspraak
is verworven over het jaar daaraan voorafgaand. De uitbetaling zal de week na de verloning
vanwege de verwerkingstijd plaatsvinden. Indien de Arbeidsovereenkomst in de loop van
genoemd tijdvak aanvangt of eindigt wordt de vakantiebijslag naar tijdsevenredigheid
berekend. Op verzoek van de Werknemer kan de opgebouwde vakantiebijslag periodiek
worden uitbetaald; de Werkgever is niet verplicht een dergelijk verzoek te honoreren.
2. De Werknemer bouwt vakantierechten op conform de ABU-CAO, derhalve 25 dagen per
kalenderjaar bij een 40-urige werkweek.
3. Indien de Arbeidsovereenkomst in de loop van een kalenderjaar aanvangt of eindigt en/of de
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Werknemer minder dan 40 uren per week werkt, worden de rechten als bedoeld in de lid 2
naar (tijds)evenredigheid opgebouwd.
De Werknemer neemt eerst vakantiedagen op na overleg met de Opdrachtgever en na
verkregen toestemming van de Werkgever.
Indien de Werknemer bij een Opdrachtgever tewerkgesteld is waar gedurende een bepaalde
periode een algehele bedrijfssluiting of collectieve vakantie geldt, neemt de Werknemer in
deze periode zijn vakantiedagen op.
Indien de Werknemer onvoldoende vakantiedagen heeft en toch langer met vakantie wenst
te gaan, zal de Werknemer voor het gemis aan vakantiedagen onbetaald verlof opnemen. De
Werknemer is zich ervan bewust dat er dan geen recht bestaat op loon. Het opnemen van
onbetaald verlof in een dergelijk geval is niet toegestaan, indien de Werkgever dit aan de
Werknemer kenbaar heeft gemaakt.
Als de Werknemer vakantiedagen opneemt, dan dient hij dit op het tijdverantwoordingsformulier in te vullen. De Werknemer mag maximaal 3 weken aaneensluitend vakantiedagen
opnemen.
Bij het einde van de Arbeidsovereenkomst zal de Werkgever de eventueel openstaande
reserveringen binnen 6 weken na de einddatum van de Arbeidsovereenkomst aan de
Werknemer uitbetalen.

Artikel 13. Ziekte
1. Indien de Werknemer ten gevolge van ziekte of ongeval verhinderd is het Uitzendwerk te
verrichten, is de Werknemer verplicht op de eerste verzuimdag, in ieder geval voordat zijn
werkdag begint, daarvan melding te doen onder opgave van het juiste verpleegadres, zijnde
een bekend verblijfsadres bij de Werkgever, aan de leidinggevende van de Werkgever en wel
zo vroeg mogelijk, in ieder geval voor 08.00 uur ’s morgens, zijnde de coördinator op
telefoonnummer 06-21557637 en kantoor, tussen 08.30 en 09.00 uur op het nummer 0478571860. Als de Werknemer niet in staat is zich zelf ziek te melden kan hij dat door iemand
anders laten doen. Bij ziekte buiten Nederland moet de Werknemer dit binnen 48 uur aan de
Werkgever doorgeven, de Werknemer hoort dan wat hij moet doen. Als de Werkgever
daarom vraagt, moet de Werknemer de medische verklaringen van deze arts aan de
Werkgever geven. Ook kan de Werkgever de Werknemer doorverwijzen naar het bevoegde
sociale verzekeringsorgaan het land waar de Werknemer verblijft. De Werknemer is verplicht
de aanwijzingen van de instelling op te volgen. Als de Werknemer een oproep van deze
instelling of een arts krijgt en niet aldaar kan verschijnen moet hij dit aan ons doorgeven.
2. Indien de Werknemer ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten,
geldt voor de Werkgever - zolang de Arbeidsovereenkomst voortduurt - de wettelijk verplichte
doorbetaling van loon (artikel 7:629 BW). Er bestaat geen recht op bovenwettelijke
aanvullingen, tenzij de ABU-CAO dan wel een andere CAO waaraan Werkgever gebonden is
daartoe verplicht.
3. In afwijking van lid 2 heeft de Werknemer per ziektegeval gedurende de eerste twee dagen
geen recht op loon (loonvrije wachtdagen). Indien echter ziektegevallen elkaar met een
onderbreking van minder dan 4 weken opvolgen, worden de loonvrije wachtdagen alleen op
het eerste ziektegeval toegepast.
4. Indien de Werknemer ziek is krijgt deze dus misschien loon doorbetaald door de Werkgever.
Daar de Werkgever eigenrisicodrager is zijn deze en de Werknemer samen verantwoordelijk
voor de re-integratie van de Werknemer. Dat betekent dat deze vanaf het moment van ziek
melden een aantal plichten (zoals beschreven in de Controlevoorschriften Ziektewet) heeft. In
de volgende artikels wordt dit toegelicht.
5. De Werkgever wil op de hoogte zijn en blijven van de toestand van de Werknemer als deze
zich ziek heeft gemeld. De Werkgever zal daarom binnen 2 dagen na ziekmelding contact
opnemen met de Werknemer. Na de ziekmelding moet de Werknemer tot 18.00 uur thuis
blijven totdat een medewerker van het hoofdkantoor contact heeft opgenomen om op kantoor
te verschijnen of deze op bezoek komt. Tot dit contact mag de Werknemer wel een arts of
fysiotherapeut bezoeken of naar een sollicitatiegesprek gaan. Soms vragen wij de
Werknemer de eerste 2 weken thuis te zijn tussen 08.30 uur en 17.00 uur omdat een
kantoormedewerker of een medewerker van de Arbodienst (ZorgvandeZaak in geval van de
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Werkgever) langs kan komen. Bij verhindering wegens arts- of fysiotherapeutbezoek of
sollicitatiegesprek moet dit worden doorgegeven aan de Werkgever of Arbodienst. Als de
Werknemer niet zelf de deur open kan doen zal deze er voor moeten zorgen dat een ander
dat doet voor hem. Bij een niet werkende deurbel zal de Werknemer ervoor moeten zorgen
dat de bezoeker de Werknemer bereiken kan, bijvoorbeeld met een briefje op de voordeur.
De Werknemer moet zich bij een bezoek van de bedrijfsarts legitimeren middels een
paspoort, ID-kaart of verblijfsdocument. Ook medewerkers van de Werkgever of van de
Arbodienst moeten zich kunnen legitimeren, de Werknemer mag daarom vragen.
De Werknemer is verplicht controle van zijn arbeidsongeschiktheid door de Werkgever
mogelijk te maken. Dit dient het adres te zijn waar hij ten tijden van zijn Arbeidsovereenkomst
verblijft. Daartoe moet hij op zijn woon- of verblijfadres bereikbaar zijn. Indien de Werknemer
verhuist, tijdelijk elders verblijft of van verpleegadres (bv. ziekenhuis) verandert, of na een
tijdelijk verblijf elders weer thuis verblijft, meldt hij dit onverwijld aan de Werkgever en de
arbodienst.
Als de Werknemer het werk verzuimt wegens ziekte, is deze verplicht gehoor te geven aan
een uitnodiging van de arbodienst of de Werkgever om overleg te plegen over het advies van
de arbodienst dan wel over een plan van aanpak als deze langer dan 6 weken ziek is, ter
bevordering van zijn werkhervatting. De Werknemer is zolang hij geheel of gedeeltelijk
arbeidsongeschikt is, verplicht om zijn volle medewerking te geven aan het opstellen,
uitvoeren, evalueren en zo nodig bijstellen van het plan van aanpak. Hierin staan afspraken
over re-integratieactiviteiten. Als er zich omstandigheden voordoen die naar het oordeel van
de Werknemer aanleiding zijn om het plan van aanpak bij te stellen, neemt hij daarover zo
spoedig mogelijk contact op met de Werkgever. Als de Werknemer de uitnodiging wilt
verzetten zal deze contact opnemen met de Werkgever of Arbodienst voor het maken van
een nieuwe afspraak. Dit kan alleen met een geldige reden, die beoordeeld zal worden door
de Werkgever. Heeft de Werknemer geen geldige reden of komt hij zomaar niet naar de
afspraak dan zal dit gevolgen hebben voor de loondoorbetaling. Tevens dient de Werknemer,
als ook een eventuele begeleider, zich op het spreekuur te kunnen legitimeren, middels een
paspoort, ID-kaart of verblijfsdocument. Bij een vervolgcontact is een rijbewijs voldoende. De
Werknemer kan gebruik maken van het inzage en correctierecht.
Als er iets verandert in de situatie van de Werknemer kan dat gevolgen hebben voor de
hoogte of duur van de uitkering. De Werknemer is daarom verplicht deze informatie direct
aan de Werkgever en Arbodienst door te geven. Veranderingen in het werk of inkomsten
(zoals verdiensten, stoppen met werken of andere inkomsten dan loon) of veranderingen
(zowel verbeteringen als verslechteringen) van de gezondheid dienen binnen 24 uur nadat ze
bij de Werknemer bekend zijn aan de Werkgever te worden doorgegeven. Veranderingen op
het gebied van de leefsituatie van de Werknemer (verhuizing, IBAN, woon- of verblijfadres in
of buiten Nederland, opname ziekenhuis, inrichting, verpleeghuis, vakantie, detentie) dienen
binnen 48 uur nadat ze bij de Werknemer bekend zijn aan de Werkgever te worden
doorgegeven. Bij twijfel over wat of niet door te geven dient de Werknemer contact op te
nemen met het hoofdkantoor van de Werkgever. Zodra de Werknemer beter is dient dit
binnen 48 uur te worden doorgegeven aan de (ex-)Werkgever.
De Werknemer dient datgene te doen of na te laten wat redelijkerwijs van hem mag worden
verwacht en actief mee te werken aan alle re-integratie inspanningen om zo snel mogelijk
weer tot herstel te komen.
De Werknemer is gehouden de door de Werkgever gegeven andere c.q. aanvullende
verzuimvoorschriften op te volgen.
Soms kan de Werknemer door de ziekte niet meer zijn eigen werk verrichten, maar wel ander
werk, wat afhangt van zijn gezondheid en ziekteduur. De bedrijfs- of verzekeringsarts bepaalt
in overleg met de Werknemer wat passend werk kan zijn. De Werknemer moet dit altijd
accepteren, ook als dat onder zijn of haar niveau ligt. Als er geen passend werk beschikbaar
is moet de Werknemer zich inschrijven als werkzoekende en moet proberen passend werk te
vinden. De Werknemer hoeft niet op zoek te gaan naar passend werk als deze met vakantie
is, tot maximaal 4 weken per jaar.
De leden 2 tot en met 10 gelden niet indien de Arbeidsovereenkomst een uitzendbeding als
bedoeld in artikel 4 lid 10 bevat. In dat geval wordt namelijk de Terbeschikkingstelling en
daarmee de Arbeidsovereenkomst, direct na de melding als bedoeld in lid 1 geacht met
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onmiddellijke ingang geëindigd te zijn op verzoek van de Opdrachtgever.
13. Het is belangrijk zich als Werknemer aan de plichten te houden anders krijgt u minder
doorbetaald en/of een boete volgens het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten, te
vinden bij de Controlevoorschriften Ziektewet 2010 op de site www.overheid.nl. De hoogte
van de maatregel hangt af van de ernst van de overtreding en is ingedeeld in categorieën
met een bijbehorende maatregel (in de vorm van een korting op de loondoorbetaling). Voor
de complete tekst en uitleg verwijst de Werkgever naar de bovengenoemde site van de
overheid.
14. De Werkgever heeft ten behoeve van haar Werknemers een collectief contract gesloten met
een zorgverzekeraar. De Werknemers van de Werkgever kunnen zich bij die zorgverzekeraar
inschrijven voor een ziektekostenverzekering zoals bedoeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw).
De Werkgever zal de Werknemer ten tijde van de indiensttreding informeren over de inhoud
van het collectieve contract en de op grond daarvan individueel af te sluiten
ziektekostenverzekering. De Werknemer is niet verplicht het aanbod van de Werkgever om
aan de collectiviteit deel te nemen te accepteren. Indien de Werknemer geen gebruik wenst
te maken van de collectieve verzekering en niet zelf heeft zorggedragen voor een
ziektekostenverzekering, de tijdige betaling van de premie en/of niet het verzekeringsbewijs
in dit kader heeft verstrekt, komen de hieruit voortvloeiende consequenties – waaronder het
ontbreken van een verzekering of dekking – geheel voor rekening en risico van de
Werknemer.
15. Indien de Arbeidsovereenkomst eindigt met de Werknemer, eindigt daarmee ook de
deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering. Werknemer is zelf verantwoordelijk om
bij het einde van de Arbeidsovereenkomst een nieuwe ziektekostenverzekering af te sluiten.
16. Indien de Werknemer deelneemt aan de collectiviteit als bedoeld in lid 14, is de Werkgever
voorts gemachtigd de Werknemer aan te melden bij een huisarts, apotheek e.d. Indien de
Werknemer bezwaren heeft tegen de door de Werkgever gekozen huisarts, respecteert de
Werkgever de huisartsenkeuze van de Werknemer. Indien de Werkgever in een voorkomend
geval de rekening van de huisarts voorschiet, is de Werkgever gerechtigd deze rekening met
het netto loon van de Werknemer te verrekenen.
17. De Werknemer heeft het recht op periodiek medisch onderzoek en wordt in de gelegenheid
gesteld een arbeidsgezondheidskundig spreekuur te bezoeken.
Artikel 14. Pensioen
1. Op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds kan de Minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op verzoek van sociale partners beslissen dat
deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds verplicht is. De Werknemer neemt alleen deel
aan een pensioenvoorziening, ingeval sprake is van een dergelijke verplichtstellingsbesluit.
De Werknemer neemt alleen deel aan een pensioenvoorziening, ingeval sprake is van een
dergelijke verplichtstellingsbesluit. Indien de Werkgever dispensatie heeft verkregen voor het
bedrijfstakpensioenfonds zal de Werknemer aanspraak kunnen maken op de bedrijfseigen
pensioenregeling. Tenzij werknemer in de arbeidsovereenkomst expliciet en schriftelijk heeft
aangegeven dat hij in verleden heeft deelgenomen aan de pensioenregeling bij StiPP dan
wel een andere pensioenregeling voor uitzendkrachten, wordt ervan uitgegaan dat
werknemer hieraan niet heeft deelgenomen. In dat geval zal op de eerste loonstroken (tot
aan het moment dat er wel deelgenomen dient te worden) logischerwijs ook geen vermelding
van de pensioenregeling staan. In het geval werknemer in het verleden toch heeft
deelgenomen, dan dient werknemer dit binnen 14 dagen na ontvangst van zijn eerste
loonstrook schriftelijk bij werkgever te vermelden, bij gebreke waarvan de medewerker geen
pensioenrechten (meer) kan ontlenen.
Artikel 15. Gedragsregels
1. De Werknemer dient te voorkomen dat hij in een situatie terechtkomt waarin zijn belangen
tegenstrijdig zijn aan die van de Werkgever.
2. De Werknemer is verplicht zich te houden aan en gaat akkoord met de in bijlage 1
(“Reglement alcohol, drugs, medicijnen en het werk “) opgenomen regels ter zake van
alcohol-, drugs- en medicijnengebruik.
3. Indien de Werknemer in het kader van het Uitzendwerk gebruik maakt van e-mail of internet
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gelden, onverminderd de regels ter zake van de Opdrachtgever, de volgende regels:
a. Het is de Werknemer niet toegestaan e-mail en internet faciliteiten voor privé-doeleinden
te gebruiken. Als de Werknemer niet-zakelijke berichten ontvangt, dient de Werknemer
de verzender te vragen om de verzending daarvan onmiddellijk te stoppen.
b. Het is de Werknemer in ieder geval niet toegestaan om op internet of via e-mail:
• zogeheten profielensites (waaronder, maar niet beperkt tot, Hyves en Facebook)
waarop vriendennetwerken worden onderhouden en uitgebouwd te bezoeken;
• sites te bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of
aanstootgevend materiaal bevatten;
• pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal te
bekijken of te downloaden of te verspreiden;
• zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot niet openbare bronnen op het internet;
• opzettelijk informatie waartoe men via internet toegang heeft verkregen zonder
toestemming te veranderen of te vernietigen;
• berichten anoniem of onder een fictieve naam te versturen;
• dreigende, beledigende, seksueel getinte, racistische dan wel discriminerende
berichten te verzenden of door te sturen;
• kettingmailberichten te verzenden of door te sturen;
• iemand lastig te vallen.
c. De Werkgever of Opdrachtgever is bevoegd naleving van het onder a en b bepaalde te
controleren.
4. Het is de Werknemer verboden om:
a. de werkplek te verlaten zonder toestemming van de leidinggevende;
b. tijdens het Uitzendwerk privé-telefoongesprekken te voeren, ongeacht of dit al dan niet
met een privé- telefoon gebeurt. De leidinggevende van de Werknemer kan per geval
ontheffing van dit verbod geven;
c. zonder toestemming van de Opdrachtgever publicaties, in welke vorm dan ook, met
betrekking tot de Opdrachtgever te vervaardigen of daaraan mee te werken;
d. zonder toestemming in werktijd werk te verrichten en/of gebruik te maken van materialen,
computers, printers, gereedschappen, etc., die eigendom zijn van de Werkgever of
Opdrachtgever, ten behoeve van zichzelf of derden;
e. zich op te houden in een andere afdeling dan die waarin hij werkzaam is, tenzij het
Uitzendwerk dat vereist;
f. dranken en/of etenswaren te gebruiken op andere plaatsen op de bedrijfsterreinen dan
de kantines of daarmee gelijkgestelde plaatsen;
g. tijdens het Uitzendwerk, behoudens pauzes, te roken, alsmede te roken op plaatsen die
niet als rookruimte zijn aangemerkt;
h. eigendommen van de Opdrachtgever buiten het bedrijf van de Opdrachtgever te brengen
zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever;
i. in de fabrieken en kantoren, alsmede op de terreinen van de Opdrachtgever opnamen te
maken met video-, film- of fotocamera's zonder schriftelijke voorafgaande toestemming
van de Opdrachtgever.
Artikel 16. Verbod op privégebruik bedrijfsauto
1. Als naar het oordeel van de Werkgever de Werknemer voor een goede uitoefening van de
werkzaamheden dient te beschikken over een bedrijfsauto, dan zal deze door de Werkgever
ter beschikking worden gesteld. Het is de Werknemer alsdan verboden de bedrijfsauto voor
privédoeleinden te gebruiken.
2. Ter zake van het gebruik van de bedrijfsauto gelden in ieder geval de volgende regels:
a. de Werknemer dient de bedrijfsauto deskundig en zorgvuldig te gebruiken;
b. de Werknemer dient schades aan of diefstal van de bedrijfsauto terstond aan de daartoe
door de Directie aangewezen persoon te melden;
c. het is de Werknemer niet toegestaan lifters mee te nemen in de bedrijfsauto, teneinde het
risico van aansprakelijkheid bij eventuele schade te voorkomen;
d. kosten van verkeersovertredingen, boetes, administratieve sancties e.d., evenals
eventuele ter zake te maken gerechtelijke kosten, komen volledig voor rekening van de
Werknemer. Voor zover deze kosten niet rechtstreeks door de Werknemer zijn betaald,
Paraaf werkgever:

Paraaf werknemer:

12

3.
4.

5.

6.

7.

8.

worden deze ingehouden op het netto loon;
e. de Werknemer is tevens verplicht de volgende kosten te dragen c.q. aan de Werkgever
te vergoeden:
i. kosten ten gevolge van aantoonbaar onbehoorlijk gebruik van de bedrijfsauto;
ii. kosten ten gevolge van roekeloos (rij)gedrag van de Werknemer;
iii. kosten ten gevolge van het gebruik van de bedrijfsauto onder invloed van
alcoholische dranken, verdovende middelen en/of medicijnen, die niet gedekt
worden door de assuradeur en/of kosten door inbeslagname van het voertuig.
Verder gelden de regels zoals vermeldt in bijlage 2 (autoreglement). De Werkgever is
bevoegd nadere gebruiksregels te geven, schriftelijk dan wel mondeling.
De Werkgever houdt voldoende toezicht op de naleving van het verbod op privégebruik van
de bedrijfsauto.
Indien de Werknemer lid 1 overtreedt, moet de Werknemer aan de Werkgever een boete
betalen. De boete strekt tot persoonlijk voordeel van de Werkgever. De boete bedraagt per
overtreding € 250,00 (zegge: tweehonderd vijftig euro). De boete is onmiddellijk opeisbaar,
zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van
artikel 6:80 e.v. BW nodig is. De boete is opeisbaar onverminderd de overige rechten van de
Werkgever op grond van de wet of de uitzendovereenkomst, waaronder in ieder geval
begrepen het recht op nakoming van de uitzendovereenkomst en het recht om in plaats van
de boete schadevergoeding op grond van de wet te vorderen. De Werknemer en de
Werkgever wijken met dit boetebeding uitdrukkelijk af van de leden 3 tot en met 5 van artikel
7:650 BW.
Naast de in de leden 4 of 5 bedoelde boete brengt de Werkgever de kosten van het
privégebruik bij de Werknemer in rekening tegen € 0,50 (zegge: vijftig eurocent) per verreden
privé-kilometer. Deze kosten worden – indien mogelijk – met het netto loon van de
Werknemer verrekend.
Ingeval van overtreding van lid 1 wordt voorts – op grond van de ter zake geldende fiscale
regelgeving – ingaande de datum van de geconstateerde overtreding de waarde van het
privégebruik van de bedrijfsauto (te weten: 25% van de waarde van de bedrijfsauto)
tijdsevenredig tot het loon van de Werknemer gerekend. Voor de tijdvakken van het
kalenderjaar waarvoor de aangiftetermijn is verstreken dienen correctieberichten op de
loonaangifte te worden opgemaakt. Een en ander vindt evenwel niet plaats, als de
Werknemer aan de Werkgever overtuigend kan bewijzen dat de ter beschikking gestelde
bedrijfsauto in het kalenderjaar niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt
gebruikt.
Alle verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke
bijdrage Zorgverzekeringswet alsmede de boete en de heffingsrente die voortvloeien uit de
overtreding van het verbod op privégebruik verhaalt de Werkgever op de Werknemer.
Indien het verbod op privégebruik herhaaldelijk wordt overtreden, kan dit naast de hiervoor
beschreven sancties ook andere disciplinaire maatregelen en eventueel ontslag tot gevolg
hebben.

Artikel 17. Transitievergoeding
1. Op de transitievergoeding van artikel 7:673 BW mogen bepaalde kosten in mindering worden
gebracht. De kosten die in mindering mogen worden gebracht kunnen in beginsel worden
onderverdeeld in transitiekosten en inzetbaarheidskosten.
2. Werkgever en Werknemer komen door middel van ondertekening van de
Arbeidsovereenkomst schriftelijk overeen dat transitiekosten en inzetbaarheidskosten
alsmede eventuele overige kosten die de Werkgever heeft gemaakt om de Werknemer te
begeleiden naar ander werk, in mindering mogen worden gebracht op de transitievergoeding.
Artikel 18. Gebruik van ter beschikking gestelde bedrijfsmiddelen
1. De ter beschikking gestelde fietsen blijven te allen tijde in het bezit van de Werkgever.
Tevens dienen ze na gebruik achter te blijven op de woonlocaties van de Werkgever.
2. Enkele Werknemers hebben een mobiele telefoon ter beschikking gesteld gekregen van de
Werkgever in verband met hun functie. Deze mobiel telefoons blijven te allen tijde eigendom
van de Werkgever en de Werknemer is gehouden deze uitsluitend voor zakelijke doeleinden
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te gebruiken. Schade aan de mobiele telefoons, bij normaal gebruik, zal door de Werkgever
worden hersteld. De Werknemer zal de mobiele telefoon retourneren op de datum dat de
dienstbetrekking met de Werkgever eindigt.
3. De Werkgever stelt bedrijfskleding ter beschikking aan de Werknemer. Voor sommige
onderdelen van de bedrijfskleding wordt een eigen bijdrage van de Werknemer ingehouden.
4. De Werknemer is verplicht zich te houden aan de inhoud van bijlage 4 inzake veiligheid,
gezondheid en milieu.
Artikel 19. Geheimhouding, verbod op negatieve uitlatingen en Social Media
1. De Werknemer erkent dat hem door de Werkgever geheimhouding is opgelegd van alle
bijzonderheden betreffende of verband houdend met het bedrijf van de Werkgever, aan de
Werkgever gelieerde ondernemingen en het bedrijf van Opdrachtgevers van de Werkgever.
2. Het is de Werknemer derhalve verboden, zowel gedurende de Arbeidsovereenkomst als na
afloop daarvan, op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect, in welke vorm ook en in
welke zin ook, enige mededeling te doen van of aangaande hetgeen bij de uitoefening van de
werkzaamheden te zijner kennis is gekomen in verband met de zaken en belangen van de
Werkgever en van met de Werkgever gelieerde ondernemingen. Deze geheimhouding omvat
mede alle gegevens van Opdrachtgevers en andere relaties van de Werkgever waarvan de
Werknemer kennis heeft genomen. Voorts is het de Werknemer niet toegestaan om de in dit
artikel bedoelde gegevens op te slaan of te bewaren op fysieke of elektronische media buiten
de organisatie van de Werkgever, waaronder ook wordt begrepen het versturen van deze
gegevens aan een privé-emailadres/account etc. alles in de ruimste zin des woord.
3. Het is de Werknemer voorts verboden zowel gedurende de Arbeidsovereenkomst als na
afloop daarvan, op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect, in welke vorm ook en in
welke zin ook, zich op negatieve wijze uit te laten over de Werkgever, de aan Werkgever
gelieerde onderneming en diens Opdrachtgevers. Voornoemd verbod heeft in het bijzonder
betrekking op het op negatieve wijze uitlaten door de Werknemer in social media zoals maar
niet beperkt tot Facebook, Twitter, Linkedin, (binnen- en buitenlandse) fora etc.
4. Indien de Werknemer lid 2 of lid 3 overtreedt, moet de Werknemer aan de Werkgever een
boete betalen. De boete strekt tot persoonlijk voordeel van de Werkgever. De boete bedraagt
per overtreding € 7.500,00 (zegge: zevenduizend vijfhonderd euro). De boete is onmiddellijk
opeisbaar, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in
de zin van artikel 6:80 e.v. BW nodig is. De boete is opeisbaar onverminderd de overige
rechten van de Werkgever op grond van de wet of de Arbeidsovereenkomst, waaronder in
ieder geval begrepen het recht op nakoming van de Arbeidsovereenkomst en het recht om in
plaats van de boete schadevergoeding op grond van de wet te vorderen. De Werknemer en
de Werkgever wijken met dit boetebeding uitdrukkelijk af van de leden 3 tot en met 5 van
artikel 7:650 BW.
5. Als de Werknemer een loon verdient dat niet meer bedraagt dan het voor hem geldende
minimumloon, geldt voor hem in plaats van lid 4 het volgende boetebeding: Indien de
Werknemer lid 2 overtreedt, moet de Werknemer aan de Werkgever een boete betalen. De
bestemming van de boete is de Personeelsvereniging. De boete is per overtreding gelijk aan
het bedrag van het in geld vastgesteld brutoloon van de Werknemer voor een halve dag,
waarbij de duur standaard wordt gesteld op 3,8 uur. De boete is onmiddellijk opeisbaar,
zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van
artikel 6:80 e.v. BW nodig is. De boete is opeisbaar onverminderd de overige rechten van de
Werkgever op grond van de wet of de Arbeidsovereenkomst, waaronder in ieder geval
begrepen het recht op nakoming van de Arbeidsovereenkomst en het recht om in plaats van
de boete schadevergoeding op grond van de wet te vorderen.
Artikel 20. Nevenactiviteiten
1. Het is de Werknemer verboden om gedurende de Arbeidsovereenkomst betaalde of
onbetaalde nevenwerkzaamheden te verrichten voor de Opdrachtgever of derden, direct of
indirect zaken te doen voor eigen rekening of voor zichzelf een bedrijf uit te oefenen.
2. Het in lid 1 genoemde verbod geldt ingeval van werkzaamheden voor derden, niet zijnde een
(voormalige) Opdrachtgever, alleen indien de Werkgever met de nevenwerkzaamheden
concurrentie wordt aangedaan of aan de eer en goede naam van de Werkgever schade
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wordt toegebracht of door de nevenactiviteiten de normale arbeidsprestatie van de
Werknemer voor de Werkgever c.q. de Opdrachtgever gevaar loopt.
3. Indien de Werknemer lid 1 overtreedt, moet de Werknemer aan de Werkgever een boete
betalen. De boete strekt tot persoonlijk voordeel van de Werkgever. De boete bedraagt €
7.500,00 (zegge: zevenduizend vijfhonderd euro) voor iedere overtreding, te vermeerderen
met € 150,00 (zegge: honderd vijftig euro) voor iedere dag, of een gedeelte daarvan, dat de
overtreding voortduurt. De boete is onmiddellijk opeisbaar, zonder dat daarvoor een
ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van artikel 6:80 e.v. BW nodig
is. De boete is opeisbaar onverminderd de overige rechten van de Werkgever op grond van
de wet of de Arbeidsovereenkomst, waaronder in ieder geval begrepen het recht op
nakoming van de Arbeidsovereenkomst en het recht om in plaats van de boete
schadevergoeding op grond van de wet te vorderen. De Werknemer en de Werkgever wijken
met dit boetebeding uitdrukkelijk af van de leden 3 tot en met 5 van artikel 7:650 BW.
4. Als de Werknemer een loon verdient dat niet meer bedraagt dan het voor hem geldende
minimumloon, geldt voor hem in plaats van lid 3 het volgende boetebeding: Indien de
Werknemer lid 1 overtreedt, moet de Werknemer aan de Werkgever een boete betalen. De
bestemming van de boete is de Personeelsvereniging. De boete is gelijk aan het bedrag van
het in geld vastgesteld brutoloon van de Werknemer voor een halve dag voor iedere
overtreding, alsmede na verloop van een week te vermeerderen met eenzelfde bedrag voor
iedere week dat de overtreding voortduurt. De duur van een halve dag wordt standaard
gesteld op 3,8 uur. De boete is onmiddellijk opeisbaar, zonder dat daarvoor een
ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van artikel 6:80 e.v. BW nodig
is. De boete is opeisbaar onverminderd de overige rechten van de Werkgever op grond van
de wet of de Arbeidsovereenkomst, waaronder in ieder geval begrepen het recht op
nakoming van de Arbeidsovereenkomst en het recht om in plaats van de boete
schadevergoeding op grond van de wet te vorderen.
Dit artikel doet niets af aan een tussen de Werkgever en de Werknemer overeengekomen
concurrentie- of relatiebeding.
Artikel 21. Relatiebeding
1. De Werkgever is van mening dat er zwaarwegende bedrijfsbelangen aanwezig zijn op grond
waarvan onderhavig relatiebeding noodzakelijk is. Het is de Werknemer zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Werkgever verboden om binnen een tijdvak
van één jaar nadat de arbeidsovereenkomst om welke reden dan ook is geëindigd, op
enigerlei wijze, hetzij direct, hetzij indirect, Opdrachtgevers van de Werkgever, van de aan de
Werkgever gelieerde ondernemingen en/of van de rechtsopvolger van de Werkgever mee te
nemen, te benaderen, reclame te maken dan wel onder hen te werven, met de kennelijke
bedoeling met hen direct of indirect in de uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst
aan te gaan. Het is de Werknemer bovendien verboden zonder voorafgaande toestemming
van de Werkgever om binnen een tijdvak van één jaar nadat de arbeidsovereenkomst om
welke reden dan ook is geëindigd via een andere uitzendonderneming, detacheringsbedrijf,
payrollbedrijf, of ander bedrijf etc. – alles in de meest brede zin des woords werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgevers van de Werkgever, van de aan de
Werkgever gelieerde ondernemingen en/of van de rechtsopvolger van de Werkgever,
ongeacht op wiens initiatief het contact tot stand komt. De voorgaande verboden zien
uitdrukkelijk niet op de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst na afloop van de
terbeschikkingstelling tussen de ter beschikking gestelde arbeidskracht (Werknemer) en
degene aan wie hij ter beschikking is gesteld (Opdrachtgever). Onder het begrip
“Opdrachtgevers” wordt verstaan, benevens de definitie in artikel 1 sub g van deze
Personeelsgids, de ondernemingen, natuurlijke of rechtspersonen aan wie de Werkgever in
de periode van twee jaar voorafgaand aan het einde van de arbeidsovereenkomst personeel
ter beschikking heeft gesteld; een en ander door de Werkgever aan te tonen door middel van
verzonden facturen.
2. Het is de Werknemer niet toegestaan, direct of indirect, zowel voor zichzelf als voor derden,
werknemers van de Werkgever te benaderen teneinde hen te bewegen de
arbeidsovereenkomst tussen hen en de Werkgever te beëindigen. Onder de Werkgever
wordt in dit verband tevens verstaan “en de aan de Werkgever gelieerde ondernemingen”.
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3. Indien de Werknemer lid 1 of lid 2 overtreedt, moet de Werknemer aan de Werkgever een
boete betalen. De boete bedraagt € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro) voor iedere
overtreding, te vermeerderen met € 250,00 (zegge: tweehonderd vijftig euro) voor iedere dag,
of een gedeelte daarvan, dat de Werknemer in overtreding is. De boete is onmiddellijk
opeisbaar, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in
de zin van artikel 6:80 e.v. Burgerlijk Wetboek nodig is. De boete is opeisbaar onverminderd
de overige rechten van de Werkgever op grond van de wet of de arbeidsovereenkomst,
waaronder in ieder geval begrepen het recht op nakoming van de arbeidsovereenkomst en
het recht om schadevergoeding op grond van de wet te vorderen.
4. Onderhavig relatiebeding is tevens van toepassing indien de arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd is overeengekomen. Het voorgaande houdt verband met de zwaarwegende
bedrijfs- en/of dienstbelangen waardoor een dergelijk relatiebeding ook bij
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd noodzakelijk is. Onderstaande omstandigheden
(welke niet limitatief zijn) vormen in onderlinge samenhang bezien alsmede ieder voor
zichzelf een voldoende zwaarwegend reden om een relatiebeding te rechtvaardigen, zowel
bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als voor onbepaalde tijd. Het komt er immers
op neer dat Werkgever enorm veel tijd en geld heeft geïnvesteerd, hetgeen niet ten goede
dient te komen van de concurrenten van de Werkgever.
• Werkgever heeft in het kader van de werving en selectie aanzienlijke kosten moeten
maken teneinde de Werknemer in dienst te nemen en tewerk te stellen bij de
Opdrachtgever;
• Werkgever heeft aanzienlijk geïnvesteerd in de opleiding en ervaring van de
Werknemer;
• Werkgever heeft in het kader van de allocatiefunctie / het samenbrengen van vraag
en aanbod aanzienlijk geïnvesteerd teneinde de Werknemer bij de Opdrachtgever te
kunnen plaatsen/ te werk te stellen;
5. Als de Werknemer een arbeidsverhouding wenst aan te gaan met een Opdrachtgever
waarvoor hij op enig moment via de Werkgever heeft gewerkt, dan dient hij de Werkgever
daar onverwijld vooraf over te informeren. Dit moet schriftelijk gebeuren.
Artikel 22. Identificatieplicht
1. Op grond van de wet geldt voor de Werknemer op het werk een identificatieplicht. De
Arbeidsinspectie, de Vreemdelingenpolitie, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
(UWV), de Belastingdienst of andere daartoe bevoegde instanties kunnen een
werkplekcontrole houden. Bij deze controles moet de Werknemer zich kunnen identificeren
met een origineel geldig identiteitsbewijs.
2. Indien de Werknemer niet aan de verplichtingen voldoet zoals omschreven in lid 1 van dit
artikel, is de Werknemer jegens de Werkgever aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende
schade.
Artikel 23. Verwerking persoonsgegevens
1. De Werkgever behandelt de door de (Aspirant-)Werknemer verstrekte persoonsgegevens
vertrouwelijk. De (Aspirant-)Werknemer verleent hierbij voor zover nodig toestemming en
voor zover mogelijk aan de Werkgever om deze gegevens in de zin van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming “AVG” te verwerken, binnen de Werkgever uit te
wisselen en te verstrekken aan (potentiële) Opdrachtgevers, de Facilitair dienstverlener
alsmede aan eventuele controlerende instanties in het geval van een audit bij de Werkgever
of Opdrachtgever en overige derden, voor zover dit noodzakelijk is met het oog op de
totstandkoming en/of uitvoering van (een) eventuele Arbeidsovereenkomst(en). Uiteraard
vindt de verwerking van persoonsgegevens uitsluitend plaats voor zover dit in lijn is met de
AVG.
2. Binnen de organisatie van de Werkgever is (al dan niet onverplicht) de volgende persoon
aangesteld als Functionaris voor de gegevensbescherming (FG):
1. Sander Peeters
2. sander.peeters@seppeeters.nl
3. 0478-571860
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3. De Werknemer heeft een zogenaamd recht op vergetelheid. Dit betekent dat de Werknemer
recht heeft op het wissen van zijn persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging,
bijvoorbeeld in het geval dat de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doelen
waarvoor deze zijn verzameld of verwerkt. De (Aspirant-)Werknemer verleent tevens
toestemming om gegevens omtrent zijn indicatie als arbeidsgehandicapte te verwerken in het
kader van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten en artikel 29b Ziektewet.
Artikel 24. Wijzigingen in de persoonlijke gegevens
1. De (Aspirant-)Werknemer geeft binnen vijf dagen wijzigingen in zijn persoonlijke situatie door
aan de Werkgever, als die wijzigingen relevant zijn voor de inschrijving of
Arbeidsovereenkomst. Het betreft hier onder meer adreswijzigingen (in het bijzonder
betrekking hebbende op de (fiscale) woonplaats), veranderingen in de burgerlijke staat,
veranderingen in de gezinssamenstelling, veranderingen in het arbeidsverleden, ziekte en
(ingeval van een vreemdeling) de verblijfsrechtelijke status en in het bijzonder wijzingen die
van invloed kunnen zijn op de mogelijkheid om de ET-regeling toe te passen en belangrijk
zijn voor de juiste keuze van de loonheffingstabellen. De (Aspirant-)Werknemer overlegt
daarbij de daarvoor verlangde bewijsstukken.
2. Indien de (Aspirant-)Werknemer in strijd handelt met hetgeen in lid 1 van dit artikel is
beschreven, dan wel onjuiste gegevens in dit kader heeft doorgegeven, komen de eventuele
(fiscale) consequenties hiervan geheel voor rekening en risico van de Werknemer. Tevens is
de Werknemer in dat geval aansprakelijk voor de eventueel hierdoor geleden of nog te lijden
schade door de Werkgever.
3. De Werkgever heeft de Werknemer conform de cao gewezen op de mogelijkheid voor de
Werknemer tot inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP voorheen GBA). De
mogelijke financiële consequenties van een dergelijke inschrijving door de Werknemer (zoals
de consequenties voor de eventuele ET-regeling en de Motorrijtuigenbelasting maar ook
eventuele andere consequenties) komen geheel voor rekening en risico van de Werknemer
al dan niet met terugwerkende kracht en kunnen onder geen beding door de Werknemer
worden verhaald op de Werkgever.
4. Als de Werknemer er voor kiest naar een privéadres te verhuizen is hij er zich van bewust
geen aanspraak te kunnen maken op een kilometervergoeding voor het woon-werkverkeer
voor de gemaakte kosten met zijn eigen voertuig, daar de Werkgever dit vanuit zijn
aangeboden woonlocaties faciliteert.
Artikel 25. Disciplinaire maatregelen
1. Onverminderd de opeisbaarheid van een eventueel specifiek bepaalde boete, kan de
Werkgever bij niet nakoming of overtreding van de Personeelsgids, de Arbeidsovereenkomst
of andere geldende voorschriften de volgende disciplinaire maatregelen nemen:
a) berisping;
b) schorsing, eventueel zonder behoud van loon;
c) functiewijziging (waaronder begrepen overplaatsing en demotie), al dan niet met
loonsverlaging;
d) ontslag (al dan niet op staande voet).
2. Bij het bepalen van de sanctie zal de Werkgever rekening houden met de ernst van het
gedrag van de Werknemer en de specifieke omstandigheden van het geval.
3. De maatregelen schorsing en het in gang zetten van een ontslagprocedure kunnen naast
elkaar worden opgelegd.
4. Schorsing van de Werknemer zonder behoud van loon vindt plaats voor zover dit mogelijk is
in verband met het bepaalde in artikel 10 lid 4 (uitsluiting van de loonbetalingsverplichting).
5. Indien de werkgever van oordeel is dat alvorens één van de in lid 1 genoemde disciplinaire
maatregelen wordt genomen een onderzoek nodig is voor het vaststellen van de feiten, kan
de Werknemer in afwachting van een te nemen beslissing met behoud van loon op non-actief
worden gesteld. Als de Werkgever vervolgens besluit om een ontslagprocedure in gang te
zetten, dan kan de Werkgever de op non-actiefstelling verlengen tot datum einde
dienstverband dan wel omzetten in een schorsing tot datum einde dienstverband.
6. Gedragingen jegens de Opdrachtgever die aanleiding vormen voor een dringende reden tot
beëindiging van de opdracht gelden evenzeer voor de Werkgever jegens de Werknemer als
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een dringende reden voor ontslag.

Artikel 26. Slotbepalingen
1. In gevallen waarin de Personeelsgids niet voorziet, beslist de Directie.
2. De Werkgever behoudt zich op de voet van artikel 7:613 BW het recht voor om eenzijdig een
door partijen overeengekomen arbeidsvoorwaarde te wijzigen. De Werkgever zal van deze
bevoegdheid slechts gebruikmaken, indien zij bij de wijziging een zodanig zwaarwichtig
belang heeft dat het belang van de Werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad,
daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.
3. Onverminderd lid 2 is de Werkgever bevoegd om de Personeelsgids te wijzigen of in te
trekken.
4. Deze Personeelsgids is vastgesteld in de Nederlandse taal en kan worden vertaald in een
andere taal. Indien strijdigheid mocht ontstaan tussen de Nederlandse versie en de vertaalde
versie, hebben de bepalingen van de Nederlandse versie voorrang.
5. Indien de formeel Werkgever van Werknemer wijzigt in een andere opvolgende werkgever
die gelieerd is aan de formeel Werkgever, dan geldt dat een eventueel tussen partijen en de
Facilitair dienstverlener gesloten Gebruiksovereenkomst (Facilitair) wordt geacht te bestaan
tussen deze andere werkgever, de Werknemer en de Facilitair dienstverlener. Alle
bepalingen zoals beschreven in de Gebruiksovereenkomst (Facilitair) alsmede de afgegeven
machtiging blijven in dat geval onverminderd van kracht in de relatie tussen deze andere
werkgever en Werknemer.
6. De Arbeidsovereenkomst wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
7. Voor zover dwingende wetsbepalingen zich daartegen niet verzetten, is de Nederlandse
rechter exclusief bevoegd om van alle uit de Arbeidsovereenkomst gerezen en te rijzen
geschillen kennis te nemen.
8. Deze Personeelsgids treedt in werking op 15-04-2019. en treedt in de plaats van eerdere
versies van de Personeelsgids.
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Bijlage 1 - Reglement alcohol, drugs en medicijnen

Het beleid op het gebied van alcohol-, drugs- en medicijngebruik maakt onderdeel uit van het
arbobeleid van de Werkgever en is erop gericht alcohol- en drugsproblemen op het werk terug te
dringen en te voorkomen. Deze problemen kunnen namelijk voor de desbetreffende Werknemer,
zijn collega’s, de Werkgever en de Opdrachtgever leiden tot onveilige omstandigheden op het
werk en de gezondheid en het welzijn van werknemers benadelen. Verder zal veelal sprake zijn
van productie- en kwaliteitsverlies als gevolg van disfunctioneren, alsmede kan gebruik van deze
middelen leiden tot een ongunstig imago van de Werkgever hetgeen weer indirect schade kan
veroorzaken.
Gelet op de ernstige gevolgen die alcohol- en drugsgebruik met zich mee kunnen brengen,
hanteert de Werkgever een “zero tolerance” beleid. In dat verband gelden de navolgende
afspraken/regels, die te allen tijde en onverkort door de Werkgever worden gehandhaafd.
Artikel 1 – Alcohol
1. Het is de Werknemer verboden om tijdens het Uitzendwerk en tijdens het reizen van en naar
het werk alcoholhoudende consumpties te gebruiken.
2. Het is de Werknemer verboden om tijdens het Uitzendwerk en tijdens het reizen van en naar
het werk onder invloed van alcohol te zijn. De Werknemer dient zich bewust te zijn van het
feit dat alcohol slechts langzaam wordt afgebroken in het lichaam (ca. 1,5 uur per 10 gram
alcohol=standaard glas). De Werknemer dient zich dit te realiseren en derhalve het gebruik
voor aanvang van de werkzaamheden dusdanig te matigen dat hij volledig nuchter aan het
werk kan gaan.
3. Het is de Werknemer verboden om tijdens het Uitzendwerk alcoholhoudende consumpties in
zijn bezit te hebben, aan derden te verstekken of te verhandelen.
Artikel 2 – Drugs
1. Het is de Werknemer verboden om tijdens het Uitzendwerk verdovende middelen (hard en/of
soft drugs) te gebruiken.
2. Het is de Werknemer verboden om tijdens het Uitzendwerk onder invloed te zijn van
verdovende middelen (hard en/of soft drugs). Hierbij geldt dezelfde waarschuwing als
opgenomen in lid 2 van artikel 1: de Werknemer dient zich te realiseren dat het lichaam tijd
nodig heeft om de verdovende middelen af te breken.
3. Het is de Werknemer verboden om tijdens het Uitzendwerk verdovende middelen (hard en/of
soft drugs) in zijn bezit te hebben, aan derden te verstrekken of te verhandelen.
Artikel 3 – Controle alcohol- en drugsgebruik
1. De Werknemer verplicht zich om vrijwillig mee te werken aan een (al dan niet toevallige)
valide alcohol- en/of drugstest tijdens of voor de aanvang van het Uitzendwerk, welke
controle is gericht op het vaststellen van actueel alcohol- of drugsgebruik. De test zal
plaatsvinden door middel van een blaas-, urine- en/of bloedtest. De blaastest kan door de
Werkgever zelf c.q. een daartoe aangewezen functionaris worden afgenomen, de urine- en/of
bloedtest uitsluitend door daartoe gekwalificeerde personen.
2. De Werknemer heeft het recht om als eerste in kennis te worden gesteld van de conclusie
van de test. Vervolgens heeft de Werkgever het recht om op de hoogte gesteld te worden
van het feit of de werknemer al dan niet onder invloed van alcohol of drugs is/was. De
Werknemer heeft recht op een contra-expertise.
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Artikel 4 – Medicijnen
1. Wanneer de Werknemer medicijnen gebruikt die voorzien zijn van een waarschuwingssticker
(en dus het reactievermogen van de Werknemer wezenlijk kunnen beïnvloeden), dan moet
de Werknemer dit aan zijn leidinggevende of diens plaatsvervanger melden.
2. Indien de Werknemer, zoals bedoelt in lid 1, werkzaamheden verricht waarbij extra
oplettendheid wordt vereist – dit ter beoordeling aan de Werkgever – dan zal voor de
Werknemer tijdelijk aangepast werk worden gezocht. Bij twijfel schakelt de Werkgever de
arbodienst in. De Werknemer is verplicht het aangepaste werk te verrichten.
Artikel 5 – Verkeersdeelname
1. De Werkgever hanteert een zero-tolerancebeleid op gebied van het gebruik van alcohol,
drugs of medicijnen vanwege het risico voor alle betrokkenen.
2. Verkeert Werknemer onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen, dan wel van een ander
bewustzijnsveranderend middel, en/of een middel dat de rijvaardigheid beïnvloedt, en
veroorzaakt Werknemer op dat moment een verkeersongeval, dan is Werknemer niet
verzekerd voor de veroorzaakte schade en overige gevolgen. Dat betekent dat alle kosten
die uit het ongeval voortvloeien rechtstreeks op Werknemer verhaald worden, zulks ongeacht
de mate van verwijtbaarheid van zijn of haar kant.

Artikel 6 – Sancties
1. Ingeval de Werknemer een of meerdere bepalingen van dit reglement overtreedt, is de
Werkgever bevoegd disciplinaire maatregelen te treffen conform artikel 24 van de
Personeelsgids. In het uiterste geval kan dit leiden tot ontslag op staande voet.
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Bijlage 2 –Autoreglement
Hier volgen de regels voor het gebruik van de auto’s van SEP Peeters.
bestuurder:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Dient een geldig rijbewijs bij zich te dragen.
Dient te allen tijde de chip te gebruiken waarvoor hij voor ontvangst getekend heeft en de
daarvoor opgestelde richtlijnen te volgen.
Dient de veiligheidsgordel te dragen.
Mag niet roken in het voertuig.
Mag geen alcohol of andere verdovende middelen gebruikt hebben, of gebruiken, als hij
de auto bestuurt.
Mag niet telefoneren tijdens het besturen van de auto.
Mag de auto niet zonder toestemming van kantoor/Marek/Rafal overdragen aan een
ander persoon.
Dient zich te houden aan de geldende verkeersregels, boetes zijn voor eigen rekening!
Dient een eventuele schade aan het voertuig meteen te melden, en een schadeformulier
in te vullen.
Moet tankbonnetjes inleveren met de kilometerstand erop.
Mag geen privé-kilometers rijden. Alléén voor het doen van boodschappen mag er op de
weg van of naar het werk omgereden worden om een winkel te bezoeken. De maximale
om te rijden afstand hiervoor bedraagt 2 kilometer. Op een overtreding van deze regel
staan hoge sancties.
Dient het voertuig altijd af te sluiten na gebruik.
Mag in een auto maximaal 5 personen vervoeren (incl. bestuurder), in een bus 9
personen (let op: uitzondering bij Citroën C1 maximaal 4 personen).
Mag alleen bij Visserstankstations tanken, zie boekje in de auto.
Bij het afrekenen van het tanken dient de actuele kilometerstand ingevoerd te worden.
Dient op een dusdanige manier te rijden dat onnodige slijtage aan het voertuig vermeden
wordt.
Dient de auto van de binnen en buitenzijde schoon te houden en afval niet in de auto te
laten slingeren.
Zorgt ervoor dat er reglement in de auto blijft.

Passagiers:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Mogen niet roken in het voertuig.
Mogen de auto niet voor privédoeleinden gebruiken.
Dienen ervoor te zorgen dat het voertuig schoon blijft/geen rommel achterlaten.
Dienen allen de autogordel te dragen.
Mogen geen alcohol of verdovende middelen gebruiken in de auto.
Mogen de chauffeur niet onnodig afleiden.
Zijn er van op de hoogte dat voor het meerijden een eigen bijdrage op het loon wordt
ingehouden.

Belangrijke telefoonnummers:
Kantoor SEP Peeters Uitzendorganisatie
Handy Coördinator
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Bijlage 3 - Huishoudreglement
Om een goede leef- en woonsfeer te bewerkstelligen voor iedereen die in één van onze accommodaties
woont volgt hieronder het huishoudreglement.
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.

Nieuwe Werknemers dienen alvorens de ruimte in gebruik te nemen de deze te controleren op
gebreken of misstanden. Deze dienen dan meteen gemeld te worden bij de coördinator. Dit om
misverstanden in de verantwoordelijk te voorkomen.
Iedereen die muziek draait of maakt dient dat dusdanig te doen dat medebewoners hiervan geen
hinder ondervinden. ’s Avonds na 22.00 uur moet de muziek in elk geval zacht staan. Ook indien
collega bewoners in onregelmatige diensten werken moet geluidsoverlast worden voorkomen zodat
iedereen die dat wil voldoende tot rust kan komen.
Bij afwezigheid en ’s nachts dient de thermostaat van de verwarming laag gezet te worden. Bij niet
naleving van deze regel zullen extra energiekosten in rekening worden gebracht. De Werkgever
bepaalt naar alle redelijkheid de hoogte van de schadelast.
De douches en toiletten dienen te allen tijde schoon en netjes gehouden te worden (douches altijd
vrij van zeepresten en haren achterlaten).
De afvoer van toiletten en gootstenen alleen gebruiken waarvoor het bestemd is (dus geen
vetresten of andere spullen in de afvoer deponeren waardoor deze verstopt kan raken).
Ontstoppingskosten uitgevoerd door derden worden doorbelast aan de bewoners van de
desbetreffende woonlocatie.
Laat geen brandende kaarsjes of waxinelichtjes staan zonder dat er iemand aanwezig is.
Verwijder deurdrangers en veren niet van de deuren. Deze zijn verplicht i.v.m. brandwering c.q.
brandveiligheid.
Houd uitgangen vrij van bloemen, tafels, stoelen en/of andere voorwerpen evenals de plaatsen
waar brandblussers en/of een brandmeldinstallatie hangen.
Roken in de slaapkamers is ten strengste verboden.
Deponeer vuilnis in daarvoor bestemde vuilnisbakken. Ledig vuilnisbakken dagelijks of indien nodig
vaker in daarvoor bestemde containers. (Ook ter voorkoming van ongedierte).
Ledig asbakken niet in vuilnisbakken, maar in speciaal daarvoor bestemde brandvrije bakken.
Houd ook alle andere vertrekken (inclusief je eigen slaapkamer) netjes en schoon, en voorkom
vreemde geuren.
Rijdt op eigen terrein verantwoordelijk en langzaam. Parkeren in daarvoor bestemde vakken en/of
plaatsen.
Huisdieren zijn niet toegestaan.
De verstrekte schoonmaakmiddelen en materialen zijn uitsluitend bestemd voor het schoonhouden
van de door SEP Peeters beschikbaar gestelde woningen. Er is per locatie slechts één door SEP
Peeters aangewezen persoon verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.
De dagelijkse werkplanning moet op een voor iedereen vrij toegankelijke plek worden opgehangen
en dient daar minimaal te blijven tot een volgende planning voorhanden is.
Het gebruik van soft- en harddrugs is ten strengste verboden.
In de vrije tijd is gebruik van alcohol slechts met mate toegestaan.
Het is ten strengste verboden om alcohol te nuttigen voor en tijdens werktijden. Ook in het verkeer
is alcohol ten strengste verboden. Iedereen dient volledig nuchter op het werk te verschijnen.
Het niet is toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van de coördinator of facilitair
manager, op een andere huisvesting te verblijven dan de locatie waar u zelf gehuisvest bent. Bij
overtreding zullen passende sancties volgen.
Het niet is toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van de coördinator of facilitair
manager, derden (zoals bijvoorbeeld familie, vrienden, bekenden, collega’s) toe te laten, zowel
voor korte als voor langere duur, op onze huisvestingslocaties. Bij overtreding zullen passende
sancties volgen.
Bij vertrek te allen tijde de sleutels van de kamer en eventuele andere sleutels bij een van de
chauffeurs inleveren.
Als iedereen zich aan bovenstaande regels houdt, zal het verblijf voor een ieder aangenaam zijn.

Het naleven van bovenstaande regels zal met regelmaat gecontroleerd worden door een van onze
kantoormedewerkers. Bij het constateren van onregelmatigheden of overtredingen zullen sancties
volgen.
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Bijlage 4: Algemene VG-regels en voorschriften
Inleiding
Wet- en regelgeving, normen, voorschriften en procedures, iedereen heeft ermee te maken. Al
zijn ze er natuurlijk om te worden nageleefd, op de allereerste plaats zijn ze toch vooral gemaakt
in het belang van ons allemaal.
In je dagelijks werk heb je, t.a.v. veilig en gezond werken, vooral te maken met de volgende
wetten en normen:
 Arbeidsomstandighedenwet (de zogenaamde Arbowet);
 Arbeidstijdenwet;
 VCU-checklist.
Ons uitzendbureau is VCU gecertificeerd. Dit betekent dat veilig en gezond werken belangrijke
speerpunten van onze bedrijfsvoering zijn. Met deze bijlage willen wij je op de hoogte brengen
van de richtlijnen, voorschriften en instructies die voortvloeien uit het door ons opgestelde
veiligheids- en gezondheidsbeleid. Ons beleid heeft tot doel om het werken voor jou, je collega’s,
en het bedrijf waar je gaat werken, zo veilig en gezond mogelijk te maken en het milieu hierbij te
respecteren.
De directie beschouwt jou graag als een vakman² die bij zijn werk de diverse voorschriften in acht
neemt. Zo bewijs je namelijk jouw verantwoordelijkheidsgevoel tegenover jezelf, je gezin, je
collega’s, het milieu, ons uitzendbureau en het bedrijf waarvoor je werkt. Dit is minstens zo
belangrijk als jouw vakmanschap.
In deze bijlage staan regels, voorschriften en adviezen die je helpen om veilig en gezond te
kunnen werken. Bestudeer deze bijlage daarom zorgvuldig en in het bijzonder datgene, dat voor
jouw huidige werk van toepassing is. Zorg ervoor dat je deze VGM 1 instructie altijd bij de hand
hebt en lees bij twijfel de betreffende voorschriften na.
De aangeboden informatie over oplossingen, tools, praktijkvoorbeelden en (minimum) eisen biedt
een uitgebreid overzicht maar dient niet beschouwd te worden als een complete lijst. Voordat je
aan het werk gaat bij het inlenende bedrijf krijg je verdere werkinstructies.
1 Veiligheid, Gezondheid en Milieu wordt afgekort als VGM;
2 Waar in deze instructie man of zijn geschreven is wordt evenwel vrouw of haar bedoeld.
Voor je aan het werk gaat
Als jij voor ons gaat werken in bijvoorbeeld de bouw, de techniek, de industrie, de foodsector, de
(glas) tuinbouw of een ander bedrijf met risicovolle werkzaamheden, dan krijg je deze instructies
uitgereikt.
Informeer bij het bedrijf waar je gaat werken naar de daar geldende regels en voorschriften. Op je
eerste werkdag wordt je uitgebreid geïnformeerd over de voorkomende risico’s en de te nemen
maatregelen gerelateerd aan de werkplek.
Realiseer je dat sommige bedrijven op het gebied van veiligheid en gezondheid alles perfect
hebben geregeld. Andere bedrijven zijn minder ver op het gebied van goede, veilige en gezonde
arbeidsomstandigheden. Mochten er na de voorlichting en instructies nog onduidelijkheden zijn,
informeer dan bij jouw leidinggevende op de werkplek, of bij het uitzendbureau waar jij bent
ingeschreven, wat je moet doen.
Werkoverleg
Opdrachtgevers houden regelmatig werkoverleg of toolbox-meetings. Van iedere medewerker
verwachten wij dat hij actief deelneemt aan het werkoverleg. Maak gebruik van jouw en
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andermans kennis! Indien je bij de opdrachtgever schriftelijke informatie ontvangt tijdens het
werkoverleg, overhandig dan een kopie aan je leidinggevende bij het uitzendbureau.
Risico versus veiligheidsgevoel
Veilig of onveilig werken is afhankelijk van de kans dat een ongeval kan plaatsvinden en welke
effecten dit tot gevolg heeft. Dit in tegenstelling tot wat veel mensen denken. Je hoort heel vaak
van “ik voel me toch veilig en mij kan niets gebeuren”. In dit soort gevallen gaat het dan om het
gevoel van de medewerker en niet om het daadwerkelijke risico.
Vaak worden niet aanvaardbare risico’s genomen. Dit doen we dan meestal omdat we weinig van
het risico afweten (=onbekendheid), het risico niet willen vermijden of denken dat we het risico
niet kunnen vermijden.
Gelukkig kunnen we tegenwoordig veel aan risico’s doen om ze te verkleinen, zo niet te
voorkomen, maar in ieder geval op een aanvaardbaar niveau te brengen. Om dat te kunnen moet
je eerst weten wat het begrip risico betekent:
De mate van waarschijnlijkheid dat een bepaald ongewenst effect zal optreden tijdens het
werk
Een risico is dus afhankelijk van:
 Hoelang het werk duurt en;
 De kans dat een ongeval kan gebeuren en;
 Het gevolg (effect) van het ongeval.
Risico = Blootstellingsduur x Waarschijnlijkheid x Effect
Arbeid hygiënische strategie
Voor de aanpak van risico's (knelpunten) moet de arbeid hygiënische strategie worden gebruikt.
Dit betekend: bronmaatregelen gaan vóór effectmaatregelen!
1. De wet verlangt dat risico's in eerste instantie bij de bron worden aangepakt, zodat de
oorzaak van het probleem wordt weggenomen (bijvoorbeeld: het gebruiken van een verf op
waterbasis i.p.v. oplosmiddelen).
2. Wanneer aanpak bij de bron niet mogelijk is, moeten andere maatregelen worden genomen:
technische of collectieve maatregelen (afscherming, ventilatie).
3. Als dit óók niet kan moet de werkgever organisatorische maatregelen nemen (bijv.
rouleren, zodat de blootstelling minder lang is).
4. Pas op de laatste plaats - als andere maatregelen niet mogelijk zijn - moeten Persoonlijke
Beschermingsmiddelen (PBM) verstrekt worden.
Het 'redelijkerwijs'-principe:
De werkgever kan stellen dat maatregelen aan de bron redelijkerwijs niet van hem verwacht
kunnen worden indien aangetoond kan worden dat een van de volgende bepalingen van
toepassing is. Men noemt dat ook wel het 'redelijkerwijs' principe.
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
PBM zijn zoals gezegd dus het laagste in rang in de arbeid hygiënische strategie. Toch worden
ze ontzettend veel gebruikt, mede omdat er altijd restrisico's blijven bestaan.
Alle PBM moeten voorzien zijn van een CE-markering en moeten voldoen aan Europese normen
(minimale veiligheidseisen). Deze CE-markering en normen moeten in het PBM duidelijk leesbaar
en onuitwisbaar zijn aangebracht.
Vanwege de diversiteit aan werkplekken, functies en de PBM die daaraan gerelateerd zijn
hanteren is het onmogelijk in deze bijlage alle verschillende PBM te omschrijven. We kunnen met
name de volgende PBM onderscheiden:
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Hoofdbescherming

Oogbescherming

Afh. Adembescherming Onafh. adembesch.

Valbeveiliging

Gezichtsbescherming

Handbescherming

Gehoorbescherming

Voetbescherming

CE-markering / EN-norm en toegezegde bescherming

Voor je aan het werk gaat krijg je gratis PBM verstrekt en ontvang je voorlichting over het gebruik
van deze PBM. De PBM worden door het uitzendbureau of door de opdrachtgever verstrekt.
Enkele regels met betrekking tot gebruik van PBM.
 Bij uitgifte vindt registratie plaats op naam van de gebruiker;
 De gebruiker tekent voor ontvangst en gaat akkoord met de gebruiksvoorschriften;
 De gebruiker moet, indien van toepassing, op verzoek de certificaten van zijn PBM kunnen
tonen;
 Valbeveiliging en onafhankelijke adembescherming moeten minimaal 1x per jaar voor een
keuring worden aangeboden aan een deskundige;
 Bij tussentijdse gebreken worden PBM bij het uitgiftepunt ter inspectie en/of keuring
aangeboden;
 Bij schade door ondeskundig gebruik, bij verlies of bij diefstal (door nalatigheid) kan de
schade verhaald worden op de gebruiker.
Signalering
Om medewerkers te wijzen op gevaren maakt men gebruik van
aanwijzingen, waarschuwingen, verboden en/of geboden.
Een aanwijzing kan een opschrift op een bord of kaart zijn. Hierbij valt te
denken aan een bord ‘melden bij de receptie’, een alarmkaart met
informatie over "hoe te handelen bij ongevallen of een afzetting met rood /
wit lint?".
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Een waarschuwing geeft aan dat er een bepaald gevaar is en wordt meestal aangegeven door
een gele stikker met een zwarte rand en een zwart symbool dat het betreffende gevaar
weergeeft.

Een verbod geeft aan dat iets niet is toegestaan. Een verbod wordt aangegeven met een wit
bord met een rode rand en een rode streep door de afbeelding. Op het bord staat een zwarte
afbeelding met wat niet is toegestaan.

Een gebod geeft aan dat je iets moet doen. Het is een verplichting om te voorkomen dat je
schade aan je gezondheid oploopt. Een gebod wordt aangegeven door een blauw bord met
daarop een witte afbeelding. Deze borden worden veelal gebruikt om aan te geven welke PBM
verplicht zijn om te dragen in de ruimte waar deze borden hangen.

Daarnaast zijn er nog de zogenaamde reddingsborden. Deze borden geven aan dat er op die
plaats een reddingsmiddel aanwezig hoort te zijn. Deze borden zijn groen of rood met daarop een
witte afbeelding.
De groene borden worden gebruikt voor menselijke reddingsmiddelen en de rode borden worden
gebruikt voor het aangeven van brandbestrijdingsmiddelen.

Melden van ongevallen, bijna-ongevallen en incidenten
Wat moet je melden?
Alle incidenten die onder andere omstandigheden hadden kunnen leiden tot een ongeval met
letsel en/of schade en alle geconstateerde onveilige handelingen en situaties moeten worden
gemeld.
Wanneer melden van (bijna) ongevallen?
Ongevallen, incidenten en bijna-ongevallen moet je altijd melden. Is de situatie (zeer) ernstig, dan
moet je dit direct melden bij jouw leidinggevende op de werkplek en bij het uitzendbureau waar jij
bent ingeschreven, door middel van het meldingsformulier (bijna) ongeval of incidenten
(verkrijgbaar op de vestiging). Bij onduidelijkheden kun je het formulier ook samen met een
kantoor medewerker invullen.
Melding rechtstreeks aan de directie van het uitzendbureau
De volgende ongevallen moet je altijd onmiddellijk en rechtstreeks aan het uitzendbureau
melden:
 Ongevallen met dodelijke afloop;
 Ongevallen die leiden tot blijvende arbeidsongeschiktheid / invaliditeit;
 Ongevallen tijdens het uitvoeren van aangepast werk.
In al deze gevallen zal de directie direct een onderzoek (laten) instellen.
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Onderzoek van ongevallen en/of incidenten
Het onderzoek van ongevallen en/of incidenten dient vooral om herhaling te voorkomen. Daarom
moet nauwkeurig worden onderzocht waar, wanneer, hoe en waarom een ongeval of incident
heeft plaatsgevonden en welke maatregeNlen genomen moeten worden om herhaling te
voorkomen.
Wie bij een ongeval of een incident betrokken is geweest, of gezien heeft wat er is gebeurd,
beschikt over waardevolle informatie die kan helpen om het werken veiliger te maken. Houd dus
nooit informatie achter en bied jezelf aan, ook als jou (nog) niets gevraagd wordt.
In het belang van het onderzoek, mag bij een ernstig ongeval de ongevalssituatie pas na
toestemming van de politie, de Arbeidsinspectie of andere bevoegde autoriteiten worden
gewijzigd.
Belangrijk!
Het melden van (bijna) ongevallen doe je om anderen te laten delen in wat er mis kan gaan. Wij
willen leren van de gemaakte fouten. Op het toegeven van fouten staan dan ook géén sancties!

Noodsituaties
Algemeen
Mede ter voorkoming van ongevallen en het beperken van de gevolgen van
ongevallen heeft de overheid de Arbowet in het leven geroepen.
Eén van de belangrijkste middelen die ter beschikking moeten worden gesteld is de
beschikbaarheid van een bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV-organisatie).
Informeer bij de opdrachtgever of en welke afspraken gemaakt zijn over
bedrijfshulpverlening. Houdt je bij calamiteiten aan de regels bij de opdrachtgever.
Oriënteer jezelf bij aanvang van het werk op de vluchtroutes en de eventuele aanduiding
daarvan en een mogelijk alarmnummer, dat voor de werkplek geldt en stel je op de hoogte van
alarmsignalen, brand- en reddingsmiddelen, verzamelplaatsen en meldingsprocedures.
Uitgangspunten van de BHV-organisatie
De BHV-organisatie beoogt de volgende punten te realiseren, zodat een effectieve en efficiënte
hulpverlening op gang kan komen bij een ongeval, calamiteit of incident:
 Een BHV- noodplan beoogt de veiligheid van de mensen in het gebouw maximaal te
garanderen;
 De organisatie van de BHV is erop gericht om tijdens de werkzaamheden altijd voldoende
BHV'ers aanwezig te hebben ten behoeve van de bedrijfshulpverlening, die zijn opgeleid,
getraind en aangewezen voor:
het signaleren en bestrijden van calamiteiten;
het alarmeren van in- en externe hulpverleners;
het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
het bestrijden van een beginnende brand en voorkomen en beperken van ongevallen en
schade bij brand;
evacueren van (delen van) het gebouw;
 Het bedrijf beschikt over voldoende, en in goede staat van onderhoud verkerende,
hulpmiddelen ten behoeve van het optreden bij ongevallen, calamiteiten en incidenten.
Alarm
Een alarm is een signaal dat, hetzij automatisch hetzij handmatig, wordt gegeven, en dat
bedoeld is om de BHV'ers en het personeel / bezoekers te waarschuwen in geval van een
calamiteit.
Alarmfase
Een alarmfase is de situatie die ontstaat na het geven van een alarm. Dit kan zijn bij calamiteiten
van kleine omvang of bij een calamiteit die het noodzakelijk maakt dat een gedeelte of de gehele
werkplek wordt ontruimd, en/of de hulp van externe hulpverleningsdiensten ter bestrijding van de
calamiteit wordt ingeroepen.
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BHV'er (bedrijfshulpverlener)
Een BHV'er is opgeleid om bij ongevallen of brand directe hulp te verlenen, een beginnende
brand te blussen, personen in veiligheid te brengen en assistentie te verlenen bij de ontruiming
van een gebouw.

Calamiteit
Is een voorval waarbij veiligheid, gezondheid en/ of levens van personen aanwezig in het gebouw
bedreigd wordt en het noodzakelijk maakt om het BHV- plan in werking te stellen.
Einde alarm
Einde alarm wordt gegeven na een alarm indien de calamiteit is beëindigd. Dit signaal wordt
gegeven door de BHV of door één van de externe hulpdiensten.
Externe hulpdiensten
Politie, brandweer, ambulance en explosieve opruimingsdienst (EOD).
Ontruiming
Door middel van het in werking stellen van een ontruimingssignaal, gecontroleerd (een deel van)
de werkplek ontruimen, waarbij alle aanwezige personen en bezoekers de werkplek moeten
verlaten.
Verzamelplaatsen
Veilige plaats(en), waar personen van de ontruimde werkplek naar toe moeten gaan.
Kijk op de vluchtplattegrond(en) voor de locatie van de verzamelplaatsen.
Calamiteit met ontruiming
Tot ontruiming moet worden overgegaan in situaties van:
 brand of brandgevaar;
 ontploffing of ontploffingsgevaar;
 verstikking of verstikkingsgevaar;
 vergiftiging of vergiftigingsgevaar;
Calamiteiten zonder ontruiming
Naast calamiteiten die leiden tot ontruiming zijn er ook incidenten mogelijk die niet leiden tot
ontruiming maar waarbij het wel nodig is dat de BHV-organisatie in werking wordt gesteld.
Hieronder staat de procedure beschreven bij ongevallen en incidenten.
Ongeval / Acuut optredende ziekte op de werkplek
1. Breng jezelf in veiligheid!
(Beoordeel of jezelf veilig staat en jezelf niet kan beknellen, verwonden
of verbranden);
2. Blijf kalm, paniek kan de situatie verergeren;
3. Schakel eventuele draaiende installatieonderdelen uit;
4. Contoleer of het slachtoffer bij bewustzijn is, ademhaalt en hartslag
heeft;
5. Alarmeer direct de BHV'er en / of bel 112
6. De telefonist vraagt:
- wie u bent (naam),
- wat er is gebeurd,
- waar het incident is,
- of er slachtoffer(s) zijn en wat hun toestand is (bij of buiten bewustzijn, soort verwonding);
7. Begin met eerste hulpverlening;
8. Verplaats het slachtoffer niet tenzij er dreigend gevaar is;
9. Blijf bij het slachtoffer, kalmeer het slachtoffer;
10. Wacht op de BHV'er en/of ambulance;
11. Waarschuw de leidinggevende / VGM-functionaris.
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Gevaarlijke stoffen
Definitie
Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die een gevaar voor de mens of haar omgeving op kunnen
leveren.
Verschijningsvormen
Gevaarlijke stoffen kunnen voorkomen in verschillen verschijningsvormen. We onderscheiden:
 Vaste stoffen (hieronder valt ook fijn stof);
 Vloeibare stoffen;
 Gassen (dampen of nevels)
Informatiebronnen voor en herkenning van gevaarlijke stoffen
Informatie over de mogelijke gevaren gevaarlijke stoffen en te nemen maatregelen kun je vinden
in veiligheidsinformatiebladen (ook wel MSDS-sheets genoemd) en op etiketten.
Gevaarlijke stoffen kunnen we herkennen, zowel op de werkplek als bij vervoer over de weg.
 Op de werkplek d.m.v. het gevaar symbool op de verpakking;
 Bij vervoer over de weg d.m.v. de gevarendiamant;

Gevarensymbolen (oud en nieuw)

Gevarendiamant

Categorieën gevaarlijke stoffen met enkele voorbeelden
 Explosieve stoffen: Exploderen gemakkelijk – bijv. munitie, buskruit;
 (Zeer) licht ontvlambaar stoffen: Vliegen gemakkelijk in brand, zelfs bij normale temperaturen
(21) – bijv. benzine, aceton;
 Oxiderende stoffen: Reageren heftig met brandbare stoffen (omdat er zuurstof vrijkomt) - bijv.
peroxide;
 (zeer) giftige stoffen: Geven een belangrijke kans op ernstige gevolgen (meestal dodelijk) bij
inademen, inslikken of contact met huid - bijv. koolstofmonoxide, methanol, benzeen;
 Schadelijk stoffen: Gevolgen zijn minder ernstig dan giftige stoffen – bijv. verf, chloor;
 Bijtende stoffen: Tasten de huid, ogen, longen en kleding aan bij contact – bijv. zuren en
basen;
 Irriterende stoffen: Hebben een beperktere werking dan bijtende producten - bijv. verdunde of
zwakke zuren of basen;
 Milieugevaarlijke stoffen: Zijn gevaarlijk voor mens en dier – bijv. Cfk’s en pesticiden;
 Sensibiliserende stoffen: Kunnen gevoeligheid veroorzaken en bij reeds gevoelige mensen
heftige allergische reacties veroorzaken – bijv. (stuif)meel, huisstof, harsen, verven,
galvanische middelen.
Voorkomen / beperken van blootstelling aan gevaarlijke stoffen
 Aanpak bij de bron
✓ Eliminatie: niet gebruiken;
✓ Vervangen (verf op waterbasis);
✓ Aanpassen (geen poeder maar tablet of stof nat maken).
 Scheiden van mens en bron
✓ Scheiding door muur / omkasting (zuurkast).
 Plaatselijk afzuigen
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✓ Afzuigen van lasdampen.
 Ventilatie
✓ Vuile lucht afzuigen en schone lucht inblazen.
 Dragen van PBM
✓ Bijv. onafhankelijke adembescherming

Kwartsstof in de bouw en betonindustrie
Een bijzondere "gevaarlijke stof" is kwartsstof. Bijna iedereen die in de bouw of
betonproductenindustrie werkt, heeft te maken met kwartsstof.
Stof inademen is niet prettig, maar kwartsstof inademen is erg slecht voor je gezondheid. Het
vervelende aan kwartsstof is dat je de negatieve gevolgen ervan pas na tien tot twintig jaar merkt.
En dan is het te laat. Gelukkig kun je zelf veel doen om te voorkomen dat je kwartsstof inademt.
Kwarts zit in zand en natuurlijk gesteenten. Dus in veel bouwmaterialen en betonproducten.
Zodra je bijvoorbeeld bouwmaterialen of betonproducten gaat zagen, frezen of schuren, komt er
kwartsstof vrij. Niet alleen diegenen die zelf met kwarts houdend materiaal werken, maar ook
anderen in hun directe omgeving kunnen worden blootgesteld aan kwartsstof
Gelukkig kun je er (samen met het inlenende bedrijf) wel van alles aan doen om te voorkomen
dat je kwartsstof inademt. We hebben de belangrijkste tips voor je op een rij gezet:
 Gebruik bij het schuren of slijpen arbeidsmiddelen met een goede afzuiging en / of
watertoevoer. Hierdoor komt minder stof vrij of ontstaat er minder stof. Zorg er wel voor dat
de afzuiging goed aansluit op het werkvlak;
 Zet ramen en deuren open als je binnen moet werken / zorg voor voldoende ventilatie;
 Laat materialen zoveel mogelijk op maat afleveren (bronaanpak: zagen is niet meer nodig);
 Kies voor een werkmethode waarbij weinig stof vrijkomt. Bijvoorbeeld knippen in plaats van
zagen.
 Draag bij stoffige werkzaamheden, als andere maatregelen onvoldoende helpen, een (vol)
gelaatsmasker met P3 filter. Een gewoon snuitje biedt mogelijk onvoldoende bescherming.
Gevaarlijke stoffen in containers
Een deel van de containers die aankomen in o.a. Nederlandse havens blijken gevaarlijke gassen
te bevatten in te hoge concentraties. Dit kan gevaar opleveren voor werknemers die de
containers openen.
Een veel voorkomend effect na kortdurende blootstelling aan bijvoorbeeld formaldehyde is irritatie
van de zintuigen. De gezondheidsklachten uiten zich verder in onwel voelen, tranen,
niezen, hoesten, misselijkheid en kortademigheid.
Containers kunnen "actief gegast" of "niet-actief gegast" zijn. "Actief gegast" betekent
dat een container gassen / stoffen bevat die bewust zijn toegevoegd om te voorkomen
dat insecten en andere organismen Europa binnenkomen.
"Niet-actief gegast" wil zeggen dat de producten die in de container worden vervoerd
gassen / stoffen uitdampen die schadelijk of gevaarlijk voor de gezondheid kunnen zijn.
Alle containers worden bij aankomst beoordeeld, geopend en gemeten door deskundige
bedrijven. Gemeten waarden komen op een gasvrij verklaring. Alle containers waarop dit van
toepassing is moeten dus een gasvrij verklaring hebben. Wanneer uit metingen blijkt dat de
Formaldehydewaarden te hoog zijn mag de container niet geopend en gelost worden.
Het kan voorkomen dat een container gasvrij verklaart is maar dat door hoge buitentemperaturen
/ felle zon, de temperatuur in de container weer te hoog oploopt. Hierdoor kunnen de pallets en
verpakkingsmaterialen weer gaan uitdampen waardoor de formaldehydewaarde weer uitkomt
boven de toegestane grenswaarde.
Bij twijfel open je nooit een container en roep je hulp in!
Om met gegaste containers te mogen werken gelden o.a. de volgende (algemene) maatregelen:
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 Medewerkers moeten voldoende opleiding en training hebben gehad voordat ze met gegaste
containers mogen werken;
 Een container moet door een gasmeetdeskundige vrijgegeven zijn door middel van een
gasvrijverklaring. Zonder geldige gasvrijverklaring, container nooit openen!;
 Er kan gekozen worden om tijdens het lossen continue gasmetingen uit te blijven voeren (bijv.
bij producten die snel weer kunnen gaan uitdampen)
 Bij twijfel (of de container gasvrij is) altijd opnieuw metingen laten uitvoeren;
 Bij twijfel verlaat je onmiddellijk de container. Sluit de deuren van de container en zet het
gebied rondom de container af. Meld een dergelijk incident direct aan je leidinggevende. De
verantwoordelijke leidinggevende neemt verdere maatregelen om weer een veilige situatie te
krijgen;
 Draag altijd de juiste PBM voor het lossen van zeecontainers. Zorg er in ieder geval voor dat
er altijd goede en de juiste adembescherming aanwezig is.
Veilig gedrag / Orde en netheid
Persoonlijk gedrag speelt een grote rol bij het ontstaan (of niet ontstaan) van onveilige situatie en
gevaarlijke handelingen. Onveilige situaties en gevaarlijke handelingen kunnen leiden tot
ongevallen met letsel en verzuim of zelfs dodelijke afloop.
Het bevorderen van veilig gedrag van medewerkers moet een onderdeel zijn van het beleid van
het bedrijf waar je werkt en van je eigen vakmanschap.
Om veilig gedrag te beïnvloeden, zijn er een aantal basiselementen waar je rekening mee moet
houden.
 Is de werkopdracht duidelijk verstrekt;
 Weet je wat gewenst en wat ongewenst gedrag is (regels en voorschriften);
 Wordt er duidelijk over veiligheid en gezondheid gecommuniceerd;
 Wat doen je collega's (bedrijfscultuur).
Om veilig werken te bevorderen kun je gebruik maken van de volgende algemene gedragsregels.
 Neem zelf een positieve houding aan voor je eigen veiligheid en gezondheid en dat van
anderen;
 Houd je aan de veiligheidsvoorschriften;
 Doe werk wat bij je past;
 Neem deel aan (werk)overleg;
 Spreek elkaar aan op onveilig gedrag en handelen;
 Stel vragen als iets niet duidelijk is;
 Volg instructies op;
 Meld gevaarlijk situaties bij je leidinggevende(n) en doe er iets aan;
 Gebruik materialen, arbeidsmiddelen en PBM op de juiste manier.
 Heb aandacht voor orde en netheid.
Wat zijn de VOORDELEN van goede orde en netheid?
 Je hebt minder kans op ongevallen, incidenten en (milieu)schade;
 Je kunt efficiënter werken (tijdwinst);
 Je hebt meer plezier in je werk (positieve motivatie);
 Er ontstaat minder schade aan arbeidsmiddelen en PBM;
 Er ontstaat minder verlies van materialen.
Wat zijn de NADELEN (risico's) van onvoldoende orde en netheid?
Jaarlijks lopen vele werknemers (onnodig) letsel op, doordat ze struikelen,
uitglijden of vallen over achtergelaten afval, materialen, gereedschappen,
onderdelen e.d..
Vaak wordt ten onrechte gedacht dat dit soort ongevallen het gevolg zijn van
onoplettendheid terwijl ze worden veroorzaakt door slordigheid.
Struikelen, uitglijden of verstappen kan o.a. gebeuren door:
 Los liggende kabels / slangen;
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Rondslingerende gereedschappen;
Materialen op de werkvloer;
Gemorste olie en vet;
Achterblijvend of zwervend afval op de werkvloer / werkplek.

Het is noodzakelijk om looppaden / -routes en werkplekken zoveel mogelijk vrij van obstakels te
houden. Op die manier voorkom je dat je kunt struikelen, vallen en / of uitglijden.
Een ordelijke werkplek is niet het resultaat van één keer per week opruimen. Dit moet een
dagelijks aandachtspunt zijn van zowel leidinggevende- en uitvoerende medewerkers.
Gereedschappen, kabels, slangen en materialen moeten zodanig worden neergezet of
opgehangen, dat risico’s van vallen, struikelen of verstappen voorkomen worden.
Om voor blijvende orde en netheid te zorgen moet je jezelf aan de volgende veiligheidsregels
houden:
 Richt je werkplek goed in;
 Toegangswegen, doorgangen, uitgangen, trappen, alsook toegangen tot schakelaars en
brandblusmiddelen en bedieningsapparatuur moet je altijd vrij houden;
 Gereedschappen en materialen moet je na beëindiging van je werkzaamheden op de juiste
plek en manier opbergen;
 Afval moet je opruimen en in de daarvoor bestemde containers bakken gooien.
Vanzelfsprekend moet je het afval zoveel mogelijk scheiden;
 Beperk je voorraad materialen tot de werkvoorraad. De overige materialen moet je opslaan op
daarvoor bestemde opslagplaatsen. Bijv. magazijnen, stellingen of containers;
 Olie- en vetvlekken moet je direct verwijderen (of met zand of korrels bestrooien) om uitglijden
te voorkomen.
 Let wel op: het zand of de korrels horen hierna bij het chemisch afval;
 Houd eet-, kleed- en waslokalen en de toiletten schoon en netjes. Thuis laat je immers je
rommel ook niet voor een ander achter.
Opruimen van de werkplek moet je zien als tijdwinst! Immers, rommel op de werkplek
verhoogd alleen maar de kans op irritaties en ongelukken.
Veilig werken met interne transportmiddelen
(de hef-, reach-, elektrische pallet en / of man up truck)

Het werken met en berijden van interne transportmiddelen valt onder hoog risicovolle
werkzaamheden. Dit komt doordat er ernstige gevaren kunnen ontstaan bij niet juist gebruik. Het
betreft o.a. de volgende gevaren:
 Aangereden worden;
 Overreden worden (vooral voetletsel);
 Botsen tegen stellingen of andere voertuigen (onveilige werkomgeving);
 Kantelgevaar;
 Beknellinggevaar;
 Fysieke overbelasting door schokken en trillingen op het lichaam;
 Getroffen worden door een vallende lading;
 Getroffen worden door vallende goederen uit een stelling;
 Valgevaar bij staan op de lepels, al dan niet op een pallet;
 Letsel bij het monteren van lepels en andere hulpmiddelen;
 Ongevallen als gevolg van oneigenlijk gebruik van heftrucks (gebruik als hoogwerker of laten
meerijden van derden);
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Maatregelen ter voorkoming van kantel- en knelgevaar:
 Vermijd (te) steile hellingen;
 Keer nooit op een helling;
 Onderhoud het werkterrein goed, voorkom ongelijkmatige bestrating;
 Leg vloer sparingen dicht of zet ze doelmatig af;
 Plaats geen drempels in het werkgebied en voorkom oneffenheden;
 Zorg ervoor dat er geen obstakels in de weg staan.
Maatregelen voor een veilig gebruik:
 Draag altijd een (goedgekeurde) veiligheidsgordel op het
intern transportmiddel;
 Draag altijd veiligheidsschoenen en indien nodig overige
PBM;
 Rijd niet over natte, gladde vloeren;
 Voorkom dat derden het werkgebied van het intern
transportmiddel kunnen betreden, leg “voetgangerspaden”
aan;
 Hef niet meer dan de maximaal toelaatbare heflast;
 Controleer of de last stabiel is geplaatst en geborgd is tegen
vallen en kantelen;
 Na het pikken van de last, dient de last direct omlaag gebracht te worden;
ZO DUS NIET!
~ Goederen dienen stabiel opgeslagen te worden en (om)valgevaar voorkomen;
 Ben er van overtuigd dat de lepels vergrendeld zijn;
 Laat geen passagiers meerijden;
 Gebruik het intern transportmiddel niet voor het heffen van personen, dit is nadrukkelijk
verboden;
 Bestuurders van intern transportmiddelen moeten beschikken over een aantoonbare getoetste
deskundigheid (verkregen door opleiding of instructie);
Fysieke belasting
Fysieke belasting is de door een medewerker in verband met de werkzaamheden in te nemen
werkhouding, uit te voeren bewegingen of uit te oefenen krachten.
De volgende vormen van fysieke belasting kunnen worden onderscheiden:
 Tillen en dragen;
 Duwen en trekken;
 Staan en zitten;
 Ondersteunen / vasthouden;
 Repeterende handelingen (o.a. lopende band werk);
 Ongunstige houdingen.
Tillen
Bij tillen met gestrekte benen worden de rugspieren en de
tussenwervelschijven teveel belast, waardoor deze kunnen beschadigen.
Beter is het, gebruik te maken van de beenspieren. Deze zijn sterker dan de
zwakkere rugspieren en kunnen de kracht, benodigd voor het tilwerk, beter
aan.
Overtuig jezelf ervan, dat het te tillen voorwerp geen scherpe, uitstekende
delen heeft en draag het zo dicht mogelijk tegen je aan, je kunt dan beter je
evenwicht bewaren. Wees erop bedacht dat je vingers niet bekneld raken. Fout (A)en Goed
(B)tillen
Het dragen van veiligheidsschoenen en veiligheidshandschoenen is uiteraard verplicht.
Handmatig te tillen lasten mogen onder ideale omstandigheden niet zwaarder zijn dan 23 kilo.
Naarmate de til omstandigheden, bijv. de werkhouding, ongunstiger worden neemt het maximaal
te tillen gewicht af. Bij zwaardere gewichten moet je bij tillen gebruik maken van hulpmiddelen of
roep je de hulp van collega’s in.
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Dragen
Er is sprake van dragen wanneer je een last langere tijd met de hand vast houdt.
Om werksituaties waarin je lasten draagt te beoordelen, ga je uit van een
basisgewicht (maximaal 23 kg) dat in optimale situaties mag worden gedragen.
Afhankelijk van de draagafstand en de draagfrequentie wordt dit basisgewicht
gecorrigeerd door de volgende factoren:
 De duur (afstand en frequentie) van het dragen;
 Of er met een gedraaid lichaam gedragen moet worden;
 De grip op het object (glad of stroef);
 De warmte belasting tijdens de werkzaamheden (omgevingstemperatuur);
 De beschikbare sta ruimte.
Zoals hierboven omschreven kan je lichaam op meerdere manieren fysiek belast worden echter
zijn tillen en dragen het meest tastbaar. Ga echter ook met de andere vormen van fysieke
belasting op een verantwoorde wijze om. Het is immers je eigen lichaam. Fysieke overbelasting
kan de volgende effecten hebben:
 Jij voelt de lichamelijke pijn;
 Jouw carrière kan op het spel komen te staan (arbeidsongeschikt);
 Jouw inkomen kan achteruit gaan (uitkering);
 Jij kunt in een sociaal isolement terechtkomen;
Duwen en trekken
Bij duwen en trekken breng je een last in beweging om deze te verplaatsen.
Bij duwen en trekken kun je onderscheid maken tussen:
1. duwen en trekken met alleen armen of benen waarbij het lichaam stil blijft
in een staande of zittende werkhouding;
2. duwen en trekken waarbij het hele lichaam meebeweegt in dezelfde
richting van de verplaatsing, zoals bij duwen of trekken van een
kruiwagen.
Bij duwen en trekken gelden de volgende algemene maatregelen:
 Duwen is beter dan trekken. Bij duwen werkt het lichaamsgewicht mee bij het verplaatsen van
de last;
 Voorkom piekbelastingen. Het is beter een last gelijkmatig op gang te brengen;
 Duwen en trekken moet met twee handen gebeuren, op een hoogte tussen heup en
schouders;
 Duw en trek met gestrekte rug, gestrekte armen en gebogen knieën. In deze houding kunnen
we de meeste kracht zetten waarbij het lichaam het minst wordt belast;
 Stapel lasten niet te hoog op. Zowel bij duwen en trekken moet er voldoende zicht zijn;
 Draag schoeisel met een stroeve zool;
 Pas het soort wielen aan op de ondergrond waarover de last moet worden verplaatst: Zachte
wielen bij een ongelijke ondergrond en harde wielen bij een gelijke ondergrond;
Langdurig staan en zitten
Langdurig staand / zittend werk moet zo veel mogelijk worden voorkomen.
Langdurig staan / zitten beïnvloed de bloedcirculatie en de belasting op het
bewegingsapparaat nadelig. Bij langdurig staan / zitten treedt vermoeidheid van
het hele lichaam op.
Er zijn geen wettelijke normen gesteld aan de duur van staand / zittend werk. In
de praktijk geld voor staand / zittend werk een maximum van één uur
aaneengesloten met een maximum van vier uur per dag.
Er zijn uiteraard beroepen waar de aard van de werkzaamheden langer staan of
zitten met zich meebrengt. Denk hierbij aan lopende band werk (staan) of
kassawerk (zitten).
Bij langdurig staand werk moet de medewerker de gelegenheid hebben regelmatig te kunnen
gaan zitten. Bij langdurig zittend werk moet de medewerker de gelegenheid hebben om
regelmatig te bewegen.
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Werkhoudingen
Bij werkhoudingen wordt onderscheidt gemaakt tussen dynamische en
statische belasting.
Staan en zitten vallen veelal onder de statische belasting terwijl bij tillen en
dragen vooral dynamische belasting optreedt.
Continue beweging stimuleert de bloedcirculatie en houdt de spieren actief.
Eenzijdige werkhoudingen moeten daarom zoveel mogelijk worden voorkomen
omdat hierbij de bloedcirculatie stagneert.
Om het lichaam gezond te houden zal er een balans moeten zijn tussen
activiteiten. Dynamische en statische belasting moeten zoveel mogelijk
afgewisseld worden.
Repeterende bewegingen
Repeterende bewegingen zijn herhaalde bewegingen van (met name) de
handen. Het gaat meestal om één hand, soms om twee handen, zoals bij het
werken aan een lopende band. Vanaf de lopende band moeten bijvoorbeeld
dozen gevuld worden (repeteren) en vervolgens moeten deze dozen op een
pallet geplaatst worden (tillen).
Repeterend bewegen betekend met een bepaalde frequentie bewegen. De
cyclusduur is echter van grote invloed op deze frequentie. Herhaalt dezelfde
beweging zich iedere tien seconde of 2 maal per minuut?
Bewegingen worden repeterend genoemd als zij minimaal 1 uur
aaneengesloten voorkomen of zich minimaal 2 uur per dag voordoen.
Maatregelen om fysieke overbelasting te voorkomen.
We kunnen 2 soorten maatregelen nemen om fysieke overbelasting te voorkomen:
Technische maatregelen
Onder technische maatregelen verstaan we alle hulpmiddelen die ingezet worden
om fysieke belasting te verminderen. Door het toepassen van hulpmiddelen
kunnen we ervoor zorgen dat:
 gewrichten zoveel mogelijk in de neutrale stand gehouden kunnen worden.
Geen geheven armen, gebogen polsen of gedraaid of gebogen lichaam;
 een gunstige werkhoogte ontstaat (pakhoogte, tilhoogte, zithoogte enz.);
 meubilair en werktafels aan individuele medewerkers aangepast kunnen
worden;
 grote reikafstanden voorkomen worden.
Organisatorische maatregelen
Organisatorische maatregelen zijn maatregelen die genomen kunnen worden in de organisatie
van het werk.
 Afwisselende werkzaamheden (verschillende houdingen en bewegingen). Hierdoor worden
telkens andere spieren gebruikt en wordt de kans op overbelasting kleiner;
 Voldoende pauzes, verspreidt over de dag;
 Tijdige afwisseling van zware taken met minder zware taken;
 Goede voorlichting en instructie.
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Schadelijk geluid
Wat is geluid?
Geluid zijn trillingen die in de lucht voortbewegen en die door (gezonde) oren zijn waar te nemen.
Wat is lawaai (schadelijk geluid)?
Lawaai is het niveau van het geluid dat we als hinderlijk kunnen ervaren en waarbij schade aan
het gehoor kan ontstaan.
Risico’s
~ Gehoorschade / Doofheid;
~ Concentratieverlies met kans op indirecte
ongevallen;
~ Verstoorde communicatie met kans op indirecte
ongevallen.
Mogelijke oorzaken
~ Geluidsniveau boven 80 dB.

Collectieve beschermingsmiddelen
 Lawaai bij de bron bestrijden (wegnemen);
 Lawaai afschermen (dempen);
 Medewerkers scheiden van / weghouden bij
het lawaai.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
 Gehoorbescherming.

Bij een geluidsniveau vanaf 80 dB(A) is de werkgever, vanuit de Arbowet, verplicht om
gehoorbescherming beschikbaar te stellen aan medewerkers.
Bij een geluidsniveau vanaf 85 dB(A) ben je als medewerker verplicht om gehoorbescherming te
dragen.
Hoe kunnen we geluid beoordelen en/of inschatten:
Om het exacte geluidsniveau te bepalen zullen er metingen met een geluidsmeter
moeten worden uitgevoerd door een deskundige. Op de werkplek is echter doorgaans
geen meetapparatuur en deskundige aanwezig. Maar toch wil je het geluidsniveau
weten.
Daarvoor is er een praktijkrichtlijn …
Wanneer we op 1 meter afstand van elkaar staan en we kunnen elkaar zonder onze
stem te verheffen verstaan, is er waarschijnlijk geen gevaar voor gehoorschade. We
blijven daarmee onder de grens van 80 dB(A).
Zodra we onze stem moeten verheffen, is het waarschijnlijk dat de grens van 80 dB(A)
wordt overschreden en moeten we metingen laten uitvoeren.
Hoe kunnen we gehoorschade voorkomen?
Voor de aanpak van lawaai moeten we de arbeid hygiënische strategie weer toepassen. Deze
strategie is de volgorde van belangrijkheid waarmee we knelpunten ten aanzien van veiligheid en
gezondheid moeten aanpakken. Om lawaai te bestrijden betekend dit:
1. Dat we geluid bij de bron wegnemen -> bijv. door meer prefab / machinale gaten in materiaal
aan te brengen, waardoor we op de bouwplaats minder hoeven te boren;
2. Dat we de geluidsbron afschermen -> bijv. een dieselaggregaat afschermen door een stalen
(geïsoleerde) behuizing;
3. Dat we de medewerker scheiden van de lawaaibron -> bijv. door machines die te veel lawaai
maken in een andere ruimte te plaatsen dan waar de medewerkers aan het werk zijn of door
een "operators-cabine" in de ruimte te plaatsen;
4. Dat we persoonlijke beschermingsmiddelen moeten dragen -> gehoorbescherming.
Wanneer de eerste 3 stappen van de arbeid hygiënische strategie niet mogelijk of onvoldoende
zijn moeten we gebruik maken van gehoorbescherming. Er zijn diverse soorten
gehoorbeschermers met elk een eigen mate van comfort en demping (zie onderstaande tabel).
Bij het kiezen van de juiste gehoorbescherming moet je rekening houden met de hoogte van het
geluid en de maximale demping van de gehoorbescherming. Zo ligt het geluidsniveau van boren
in beton op ca. 115 dB(A). Dit betekent dat oorpluggen met een demping van maximaal 10 dB(A)
onvoldoende bescherming bieden en derhalve niet geschikt zijn.
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Verder kan het noodzakelijk zijn dat er, ondanks het hoge geluidsniveau, met elkaar
gecommuniceerd moet worden. Ook hier moet je rekening mee houden bij de keuze van de
gehoorbescherming.

Soort gehoorbescherming

Eigenschappen

Op maat gemaakt van een afgietsel van het oor.
Bevat een verwisselbaar of instelbaar filter dat
lawaai dempt maar waarbij de
menselijke stem goed hoorbaar blijft.
Demping mogelijk tot ca. 40 dB(A).
Otoplastieken

Lijkt op een grote koptelefoon.
De beschermingsfactor is afhankelijk van de
toonhoogte van het lawaai en van de soort
kap. De oorkappen sluiten de oren af van de
omgeving.
Demping mogelijk tot ca. 40 dB(A).
Oorkappen

Speciaal gevormde kunststof staafjes of
vervormbare schuimrolletjes.
Deze zijn maar één keer te gebruiken.
Demping maximaal 10 dB(A).

Pluggen

Speciaal gevormde doppen aan een beugel
die om de nek wordt gedragen.
Dempen 10 dB(A) tot 15 dB(A), afhankelijk van de
toonhoogte.

Universele oordoppen

Tabel: Gehoorbeschermingsmiddelen
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Werken op hoogte
Veel ernstige ongevallen worden veroorzaakt door het werken op hoogte of door werkzaamheden
waarbij gevallen kan worden. Doordat we druk bezig zijn met ons werk verliezen we de aandacht
voor de werkomgeving waardoor we valgevaar te laat of niet herkennen. Bij het werken op
hoogte vallen de meeste dodelijke slachtoffers.
Risico’s
 Vallen van hoogte;
 Vallen door vloer,- of wandopeningen;
 Vallen door struikelen, uitglijden of verstappen;
 Geraakt worden door vallende voorwerpen en
gereedschappen.

Collectieve beschermingsmiddelen
 Dakrandbeveiligingen;
 Hekwerken;
 Leuningen;
 Bordessen;
 Vangnetten.

Vallen kan veroorzaakt worden door
 Rommelige werkvloeren;
 Natte werkvloeren;
 Werkdruk;
 Onvoldoende genomen maatregelen op de
werkplek.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
 Veiligheidsschoenen;
 Positioneringslijn;
 Harnassen;
 Vallijn;
 Valdempers;
 Valharnassen.

Opmerking:
Hekwerken en leuningen worden als doelmatig gezien als zij ten minste tot 1 meter boven het
werkvlak beveiliging bieden tegen vallen.
In de Arbowet staat beschreven wanneer we spreken van valgevaar:
•
Als het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer te vallen of
•
Bij aanwezigheid van risico verhogende omstandigheden zoals
vloeropeningen
De Arbowet verplicht een bedrijf om de medewerkers voldoende voorlichting en
instructie te geven. In dit geval dus over hoe je valgevaar kunt herkennen en
hoe je beveiliging kunt aanbrengen.
Risico’s inventariseren
Voor dat de werkzaamheden gestart worden zullen we moeten inventariseren welke risico’s we
tijdens het werk tegen kunnen komen. We stellen ons een paar vragen om te bepalen of we veilig
kunnen werken.
 Kom ik op een opgeruimde werkvloer?
 Is de vloer schoon, droog en stroef?
 Zijn er leidingen, slangen en kabels die struikel,- of valgevaar kunnen veroorzaken?
 Zijn de relingen en hekwerken nog in takt en volledig gesloten?
 Zijn draaiende delen in relingen en hekwerken zodanig geconstrueerd dat er een permanente
beveiliging is tegen vallen?
 Zijn materialen en gereedschappen opgeborgen op de afgesproken plaatsen?
 Wordt er gewaarschuwd voor valgevaar d.m.v. pictogrammen?
 Is er voorlichting en instructie gegeven over valgevaar en het gebruik van
persoonlijke beschermingsmiddelen?
 Heb je de beschikking over de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en zijn
deze nog in goede staat en, indien nodig, gekeurd?.
 Wordt er gelijktijdig op verschillende hoogtes gewerkt?
 Bestaat er kans op vallend materiaal / materieel?
 Zijn ladders, trappen en rolsteigers, gekeurd en nog intact?
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Mogelijke gevolgen bij het werken met valgevaar
Wanneer je geen of onvoldoende maatregelen treft, zijn bij bepaalde situaties de gevolgen niet te
overzien.
 Dodelijk / zwaar letsel wanneer er van hoogte of door vloer,- en wandopeningen gevallen
wordt;
 Gewond raken door vallend materiaal / materieel;
 Gewond raken door struikelen, verstappen op rommelige werkvloeren of niet weggewerkte
kabels, slangen en leidingen.
Beheersmaatregelen
Wanneer we de mogelijke risico’s bepaald hebben moeten we de nodige en juiste
voorzorgsmaatregelen treffen. Deze maatregelen passen we toe volgens het
bronaanpak principe. Dit houdt in dat we eerst proberen de bron aan te pakken. In
het geval van valgevaar proberen we te voorkomen dat er gevallen kan worden
tijdens de werkzaamheden door:
Bronaanpak (hiermee schakelen we het gevaar uit)
 Door zo min mogelijk werkzaamheden op hoogte uit te voeren die ook
gelijkvloers gedaan kunnen worden:
 Door collectieve beschermingsmiddelen vooraf gelijkvloers aan te brengen om daarmee te
voorkomen dat je deze op hoogte moet aanbrengen;
 Zorg voor een nette opgeruimde werkplek met een droge stroeve werkvloer;
 Relingen en hekwerken permanent gesloten houden;
 Bevestig handgereedschap aan een touwtje wanneer het risico bestaat dat dit kan vallen.
Collectieve bescherming (hiermee beschermen we meerdere personen tegelijk
tegen het valgevaar)
 Waar nodig waarschuwingen voor valgevaar aanbrengen;
 Toepassen van hekwerken en relingen (=dakrandbeveiliging);
 Draaiende delen van hekwerken en relingen zo construeren dat deze
permanent bescherming bieden;
 Toepassen van steigers, stellingen en bordessen;
 Dichtmaken van vloer,- en wandopeningen met dragend materiaal;
 Vangnetten toepassen in combinatie met andere beschermingsmiddelen;
 Afzetten van gebieden waar boven elkaar gewerkt wordt en waarbij het risico van vallend
materiaal / materieel aanwezig is.
Persoonlijke beschermingsmiddelen (hiermee beschermen we personen
individueel tegen valgevaar en de gevolgen van vallen)
Als alle genomen maatregelen, zoals hierboven beschreven) niet tot het
gewenste resultaat leiden, omdat er nog steeds een kans op valgevaar
overblijft zul je aanvullende maatregelen moeten nemen.
Met aanvullende maatregelen bedoelen we het dragen van de juiste
persoonlijke beschermingsmiddelen zoals:
 Veiligheidsschoenen;
 Een helm wanneer er boven elkaar gewerkt wordt en bij het risico van vallend materiaal /
materieel;
 Persoonlijke valbeveiliging die het vallen voorkomt:
o Positioneringslijnen en harnassen
 Persoonlijke valbeveiliging die de gevolgen van het vallen beperken:
o Vallijnen, valdempers en valharnassen
Bij persoonlijke valbeveiliging moet vermeld worden dat we altijd eerst moeten voorkomen dat er
gevallen wordt (dit noemen we positioneren) en dat we dan pas de gevolgen van het vallen gaan
beperken. Persoonlijke valbeveiliging moet jaarlijks gekeurd worden.
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Werken met machines en arbeidsmiddelen
In veel beroepen en functies maak je tijdens de uitvoering van je werk gebruik van machines en
(elektrische) arbeidsmiddelen. De diversiteit aan machines en arbeidsmiddelen is zo groot dat het
te ver voert om in deze instructie alle gebruikte machines en arbeidsmiddelen afzonderlijk te
behandelen.
Voor aanvang van je werkzaamheden moet je weten hoe de machines en arbeidsmiddelen
werken en wat de beveiligingen zijn. Voor dat je aan het werk gaat ontvang je van het
inlenende bedrijf specifieke werkinstructies. Deze instructie beperkt zich tot algemene
richtlijnen.
Bij het werken met machines en arbeidsmiddelen hebben we te maken met veelal algemene
gevaren en risico’s. Te weten:
 Gegrepen worden bewegende delen;
 Getroffen worden door wegvliegend materiaal / deeltjes;
 Bekneld raken;
 Elektrocutie;
 Hoge / lage temperaturen van het werkstuk;
 Gehoorschade;
 Lichamelijke belasting door trillingen, foute houding of langdurig staan;
 Snij- en schaafwonden, o.a. door lang uitlopen van machines;
 Brand of explosie;
 Brandwonden;
 Losschieten luchtslang (pneumatisch);
 Schadelijk stof;
 Letsel door slecht onderhoud / storing in besturing.
Algemeen
 Machines en arbeidsmiddelen moeten tenminste voorzien zijn van een CEmarkering en een gebruiksaanwijzing in voor jouw begrijpbare taal;
 Vermijd overbelasting van de machines en arbeidsmiddelen;
 Bewegende delen moeten afgeschermd zijn;
 Machines en arbeidsmiddelen moeten droog zijn en blijven;
 Machines en arbeidsmiddelen moeten periodiek gekeurd worden (herkenbaar
aan een stikker);
 Laat onderhoud en keuringen aan machines en arbeidsmiddelen alleen door
deskundigen uitvoeren;
 Controleer regelmatig zelf of de arbeidsmiddelen nog visueel in orde zijn;
 Werk alleen met machines en arbeidsmiddelen die bestemd zijn voor
industrieel gebruik.
Kabels en snoeren
Kabels en snoeren mogen niet
 in contact komen met hete oppervlakken;
 in contact komen met oliën, chemicaliën, etsende of bijtende vloeistoffen;
 langs scherpe oppervlakken of voorwerpen schuren;
 worden geknikt of geknoopt;
 blootstaan aan trekbelasting;
Kabels en snoeren moeten
 zo worden geplaatst dat zij geen belemmering vormen (denk aan struikelgevaar);
 voorzien zijn van de correcte overbelasting- en kortsluitbeveiliging.
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Eisen aan de bediener van een machine of arbeidsmiddel
Om een machine of arbeidsmiddel te mogen / kunnen bedienen moet je als bediener aan de
volgende eisen voldoen:
 Je moet voldoende opleiding en ervaring hebben;
 Je moet voor bedienen van gevaarlijke machines en arbeidsmiddelen tenminste 18 jaar zijn;
 Je mag geen loszittende kleding, of loshangende sieraden of haren dragen;
 Je mag geen handschoenen dragen bij ronddraaiende delen;
 Je mag draaiende machines niet onbeheerd achterlaten;
 Je mag beveiligingen niet overbruggen, uitschakelen of verwijderen;
 Je moet de plaats en de functie van de noodstop kennen.
Noodstopinrichting
WERKING:
 In geval van nood indrukken en het arbeidsmiddel zal zo snel
mogelijk stoppen;
EISEN:
 Moet goed bereikbaar zijn;
 Moet duidelijk zichtbaar en herkenbaar zijn;
 Na gebruik van de noodstop is de machine alleen d.m.v.
opstartprocedure op te starten.
Dodemansknop (nooit vastzetten!)
WERKING:
 Als je het bedieningsmiddel loslaat stopt het arbeidsmiddel.
Nullastschakelaar / nulspanning schakelaar
WERKING:
 Zorgt ervoor dat de machine niet automatisch start als de spanning is weggevallen en daarna
terug aanwezig is.
Werken onder hitte of koude
Werken bij hoge temperaturen
Werken bij hoge temperaturen of met hete producten kan leiden tot minder
goede prestaties, schade aan de gezondheid of brandwonden.
Werken in een warme omgeving kan leiden tot verstoring van de warmtebalans
in het lichaam. Wordt er meer warmte geproduceerd dan afgevoerd, dan is er
sprake van warmteopslag of warmtestuwing.
Warmtestuwing is niet uitsluitend afhankelijk van de omgevingstemperatuur,
maar kan ook optreden als het dragen van thermisch isolerende kleding
noodzakelijk is.
De warmtebalans kan ook worden verstoord als gevolg van warmtestraling,
bijvoorbeeld als er met vloeibaar metaal of in de nabijheid van ovens wordt
gewerkt of onder invloed van direct zonlicht of bijv. in kassen. Werken met
warme producten kan leiden tot uitdroging van de huid en zelfs tot het
verbranden van de huid (1e tot 3e graad brandwonden).
Wat gebeurt er als de lichaamstemperatuur stijgt?
De eerste reactie van het lichaam is dat de bloedvaten in de huid gaan
verwijden. Het lichaam probeert de warmteafgifte te laten toenemen door een
snellere bloedcirculatie. Het hart gaat sneller kloppen en moet dus harder
werken, de huid wordt roder en we gaan zweten.
Door zweten wordt warmte onttrokken aan de huid: we koelen af. Bij te weinig
luchtsnelheid en hoge temperatuur kunnen we onze warmte niet goed kwijt aan
de buitenlucht. Gevolg is dat de lichaamstemperatuur stijgt. Dit kan grote gezondheidsrisico’s
inhouden.
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Risico's:
De combinatie van hitte en vocht stelt hoge eisen aan hart en bloedvaten. Gevolgen van te grote
hitte kan hittestress zijn. Andere gevolgen kunnen zijn:
 huidaandoeningen zoals jeuk en blaasjesuitslag;
 hittekramp (kramp in de spieren);
 hoofdpijn en concentratieverlies, met mogelijk ongevallen tot gevolg (indirecte ongevallen);
 uitputting door uitdroging;
 flauwvallen;
 een hitteberoerte. Dit gebeurt als de inwendige temperatuur van het lichaam boven de 41
graden komt;
 Door blootstelling aan warmte en / of Uv-straling kan de huid verbranden.
Maatregelen:
Om de gevolgen van grote hitte te beperken of zelfs te voorkomen kun jij en het bedrijf
verschillende maatregelen nemen.
 Medewerkers moeten regelmatig voorlichting en instructie ontvangen;
 De duur van de arbeid beperken of regelmatig de werkplek afwisselen door een tijdelijk verblijf
op een plaats met een aangename temperatuur;
 Voldoende drinken;
 Draag passende werkkleding. Bijvoorbeeld met lange mouwen bij warmtestraling;
 Draag passende PBM (bijv. nek flap, warmtebestendige handschoenen);
 Bij diverse werkzaamheden in hitte is een werkvergunning vereist. Informeer hiernaar bij je
leidinggevende;
 De huid insmeren met zonnebrandcrème.

Werken bij kou
Als een werkplek te koud is, kunnen werknemers minder goed presteren
en bovendien ziek worden. Dit geldt voor iedereen die in de buitenlucht
werkt, in onverwarmde loodsen of koelcellen.
Het menselijk lichaam probeert via de stofwisseling een balans te
behouden waarbij de inwendige lichaamstemperatuur op 37°C blijft. Als de
lichaamstemperatuur daalt, heeft dat nadelige gevolgen voor de
lichaamsfuncties, deze kunnen verstoord raken. Bij een daling van de
lichaamstemperatuur onder de 35°C raken we onderkoelt en kan er
uiteindelijk een hartstilstand optreden.
Mensen met een verminderde doorbloeding hebben meestal sneller last van kou.
Werken in een koude omgeving kan tevens leiden tot koude vingers, handen, voeten, oren of
neus. Koude ledematen en lichaamsdelen kunnen zeer pijnlijk worden.
Om de gevolgen van (extreme) koude te beperken kunnen we o.a. de volgende maatregelen
nemen:
 Medewerkers moeten regelmatig voorlichting en instructie ontvangen;
 Beoordeel of het werk onder de goede klimaatomstandigheden uitgevoerd kan worden;
 De duur van de arbeid beperken of regelmatig de werkplek afwisselen door een tijdelijk verblijf
op een plaats met een aangename temperatuur;
 Plan de werkzaamheden zo, dat niet te lang in ongunstige weers- of werkomstandigheden
gewerkt hoeft te worden, zoals in de kou in combinatie met wind, sneeuw of ijzel. Pas indien
nodig de werktijden aan;
 Draag thermisch isolerende werkkleding;
 Draag passende PBM (bijv. muts, handschoenen, gewatteerde laarzen).

Paraaf werkgever:

Paraaf werknemer:

42

Bijlage 5 - Antidiscriminatiebeleid bij de werving en selectie bij SEP Peeters Uitzendgroep

Algemeen uitgangspunt
De bedrijfsvoering inzake de werving en selectie van de SEP Peeters Uitzendgroep (waartoe
SEP Peeters Oirlo BV, SEP Peeters 4U BV en Techwork BV behoren) is er op gericht om
werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke
staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of
nationaliteit. Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij
uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.
Doel
Het doel van dit beleid is om jegens de medewerkers en derden duidelijk en transparant te zijn
over:
1. Wat SEP Peeters Uitzendgroep verstaat onder discriminatie en of discriminerende verzoeken;
2. Wat het standpunt is van SEP Peeters Uitzendgroep ten opzichte van discriminatie en of
discriminerende verzoeken;
3. Handelen door de medewerkers:
a. Wat van de medewerkers wordt verwacht hoe zij handelen tijdens hun werkzaamheden, met
name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten) rondom de werving en
selectie;
b. Waar de medewerker terecht kan voor overleg en of een melding.
4. Verantwoordelijkheden van de werkgever.
1.

Definitie discriminatie
Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen
personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-,
politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.
Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van
opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op
basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de
functie.

2.

Standpunt van BB Uitzendtechniek
a. SEP Peeters Uitzendgroep wijst iedere vorm van discriminatie af.
b. Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met
bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd indien er sprake is van objectieve
rechtvaardiging.
Er is sprake van objectieve rechtvaardiging als het selecteren op de verzochte criteria:
– Een legitiem doel. Dit houdt in dat er een goede, functie gerelateerde, reden is om bij de
werving en selectie te selecteren op betreffende criteria (een voorbeeld van een legitiem
doel is veiligheid);
– Resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om het doel te
bereiken;
– In redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van proportionaliteit ten opzichte van
het doel;
– Noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het
doel te bereiken, er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium.
c. SEP Peeters Uitzendgroep tolereert niet dat de medewerkers discriminerend worden
bejegend door derden. Onder medewerkers wordt hier tevens verstaan de werknemers die
werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van een inlener.

3.

Handelen door de medewerkers
a. De medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken
van opdrachtgevers met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en
er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.
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b. Indien de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve
rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie
rekening te houden met bepaalde criteria, of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen,
kan de medewerker voor overleg terecht bij zijn direct leidinggevende.
c. Indien de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen, misstanden
of wangedrag wil melden en of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de
medewerker terecht bij zijn direct leidinggevende. Indien dit niet leidt tot een voor de
medewerker afdoende resultaat kan de medewerker terecht bij de directie.
4.

Verantwoordelijkheden van werkgever
SEP Peeters Uitzendgroep is verantwoordelijk voor:
a. Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent, er ruimte
is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en
aangepakt wordt;
b. De kenbaarheid en implementatie van onderhavig antidiscriminatiebeleid. Hieronder
wordt onder meer verstaan het er voor zorgdragen dat de medewerkers:
– geïnformeerd zijn over en vertrouwd zijn met het beleid. Het beleid is opgenomen in de
personeelsgids en wordt bij indiensttreding overhandigd en uitvoerig doorgenomen.
– goede instructies hebben gekregen hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te
herkennen. Hiervoor ontvangen medewerkers bij indiensttreding instructies van de
coördinatoren.
– middels dezelfde handreiking zijn medewerkers voorbereid op de situatie dat zij worden
geconfronteerd met een discriminatoir verzoek en weten op welke manier zij het gesprek
met opdrachtgevers kunnen voeren en keren.
c. De evaluatie en bijstelling van onderhavig beleid.

Vragen
SEP Peeters Uitzendgroep B.V., Hoofdstraat 25c, 5931 HM Tegelen.
E-mail: info@seppeeters.nl en telefoonnummer: 0478 – 571860.
Dit antidiscriminatiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 15 april 2019.
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Paraaf werkgever:

Paraaf werknemer:
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