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Samenvatting

In het najaar van 2011 is de bos en natuursector met Stigas van start gegaan met het project 
‘Vandaag Werken aan Morgen in Bos en Natuur’. Het project heeft als doel:

- het in kaart brengen van knelpunten en oplossingen op het gebied van ouder worden, en de mate 
waarin zij van invloed zijn op het werkvermogen van medewerkers;

- medewerkers met verminderd werkvermogen opsporen en hen handvatten bieden;
- bewustwording creëren over de invloed van levensfases op inzetbaarheid en hoe langer vitaal te 

blijven;
- bewustwording onder werkgevers creëren over het belang van levensfase gericht beleid.

Concrete resultaten die bereikt zijn:
- Aandacht, bewustwording, kennisoverdracht en handvatten om aan de slag te gaan voor 

bedrijven, medewerkers, scholings- en preventieadviseurs etc.);
- Een toolbox / workshop;
- Een sectorspecifieke vragenlijst rondom agressie en geweld door derden;
- Dit onderzoeksrapport.

Deze projectrapportage op sectorniveau is vastgesteld in de Commissie Arbeidsomstandigheden 
Bosschap op 11 juni 2013. Het omvat de periode oktober 2011 tot en met maart 2013 en is een 
kwantitatieve terugkoppeling van de onderzoeksresultaten en conclusies die hieraan verbonden 
kunnen worden.

A. Resultaten

Respons
Van de 263 uitgenodigde personen hebben er 204 de lijst volledig ingevuld. Een respons van 78%. 

respons per leeftijd
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Figuur 1. Aantal deelnemers per leeftijdsklasse



Het Werkvermogen
Het werkvermogen van de deelnemende groep is in vergelijking tot de benchmark (zie uitleg bijlage 5) 
gemiddeld. Binnen deze responsgroep scoorde 12,7% ‘matig’ en 1,5% ‘slecht’. Deze respondenten 
hebben een verhoogd risico op uitval. Voor personen die ‘rood’ scoren is het risico op langdurige uitval 
in de komende 2 jaar 80%.

uitslag WerkVermogensMonitor n=204
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Figuur 4. Uitslag WerkVermogensMonitor

Medewerkers met verminderd werkvermogen (oranje of rode score) hebben een verdiepend gesprek 
met de preventieadviseur aangeboden gekregen. 

Belangrijkste conclusie in relatie tot werkvermogen:
• Ook in Bos en natuur daalt werkvermogen naarmate werknemer ouder wordt;
• De mate van zelfstandigheid en afwisseling in de functie heeft een directe relatie met 

werkvermogen;
• Hoge werkdruk leidt tot een verminderd werkvermogen
• Ook in Bos en natuur is er een lagere productiviteit bij matig en slecht werkvermogen;
• Aandacht voor fysieke belasting met name voor bosaannemerij van belang;
• Bij individuele bedrijven zijn specifieke bedrijfsrisico’s vastgesteld;
• Tevens zijn er grote verschillen geconstateerd tussen de scores van verschillende bedrijven 

en groepen op de verschillende items.

In de tabellen hierna wordt een overzicht gegeven van de verschillende scores voor de totale groep en 
voor de subgroepen.

Scores
Werk-
vermo

gen

Zelfstandig
-heid

Afwisseling Werkdruk
Fysieke 

belasting
Productivi-

teit

Buitenfunctie 
(n=137)

41,9 Gunstig Gunstig
Gemiddeld 

* ■
Gemiddeld 

■
Gemiddeld 

* ■

Binnendienst 
(n=67)

41,2
Gunstig 

*
Gunstig

Gemiddeld 
* ■

Gunstig 
* ■

Gemiddeld 
* ■

VWaM bos- en 
natuursector 
(n=204)

41,7
Gunstig 

*
Gunstig

Gemiddeld 
*

Gemiddeld
Gemiddeld 

*

Database agrarisch-
groen m.u.v. bos en 
natuur (n=1248)

41,4 Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld

Tabel 4: Verdeling scores werkvermogen naar kantoor- en buitendienstfunctie 
VWaM staat voor de actie ‘Vandaag werken aan Morgen in bos en natuur’.
■ groepen verschillen significant
* er is een verband (correlatie) tussen het betreffende item en werkvermogen
Opm: de score werkvermogen van de buitenfunctie ligt met 41,9 precies op grens gemiddeld/gunstig



Scores
Werk-
vermo

gen

Zelfstandig
-heid

Afwisseling Werkdruk
Fysieke 

belasting
Productivi-

teit

15-35 jaar (n=52) 43,4 
■

Gunstig
Gemiddeld 

■
Gemiddeld 

*
Gemiddeld 

■
Gemiddeld 

* ■
36-45 jaar (n=54) 42,8 

■
Gunstig  Gunstig

Gemiddeld 
*

Gemiddeld 
■

Gemiddeld 
*

46-55 jaar (n=64) 40,1 
■

Gunstig 
*

Gunstig
Gemiddeld 

*
Gemiddeld Gemiddeld

56 jaar en ouder 
(n=34)

40,3 
■

Gunstig 
■

Gunstig 
* ■

Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld

VWaM bos- en 
natuursector 
(n=204)

41,7
Gunstig 

*
Gunstig

Gemiddeld 
*

Gemiddeld
Gemiddeld 

*

Database agrarisch-
groen m.u.v. bos en 
natuur (n=1248)

41,4 Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld

Tabel 5: Werkvermogenscores naar leeftijdsgroep
VWaM staat voor de actie ‘Vandaag werken aan Morgen in bos en natuur’.
■ er is een significant verschil met de overige groepen
* er is een verband (correlatie) tussen het betreffende item en werkvermogen

Van belang op te merken is dat verdere analyse op deelgroep binnen de verschillende deelnemende 
organisaties grotere verschillen in scores laat zien. 

Werkbeleving
Het risico op burnout klachten is bij deze gehele groep gemiddeld. Per deelgroep en organisatie zien 
we grote verschillen. 

Conclusies: 
- 28,9% van de deelnemers heeft een verhoogd risico op burn-out, waarvan 3,4% zich in een acute 

fase bevindt zij scoren rood;
- Correlatie is aangetoond tussen de score op werkvermogen en de score op werkbeleving: hoe 

hoger de score op werkvermogen, hoe beter ook de uitslag werkbeleving. Medewerkers met een 
lager score op werkbeleving scoren daarentegen lager op werkvermogen.

- Het risico op burn-out wordt groter naarmate de leeftijd vordert.
- De deelgroepen Kantoorfunctie en leeftijd 46-55 jaar kennen een hoger risico op burnout klachten.

Werkbeleving (n=204)
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Figuur 8.  Score werkbeleving in relatie tot risico op burn-out
Van belang is op te merken dat bij werkbeleving op basis van de score, in tegenstelling tot die van de 
werkvermogensmonitor, geen uitspraak te doen is over het uitvalsrisico. 



Leefstijlfactoren
Op het merendeel van de leefstijlfactoren wordt ‘gemiddeld’ gescoord. Per deelgroep en organisatie 
zien we aanzienlijke verschillen. 

Leefstijl
Groep 
totaal

Relatieve 
score

Kantoor-
functie 
(n=67)

Buiten-
functie 
(n=137)

Fruit of vruchtensap meer 
dan 5 dagen/per week

72,4%
Gemiddeld 

[65-85]
76,1% 81%

Groenten meer dan 5 keer 
per week

79,4%
Gemiddeld

[78-92]
86,6% 86,9%

Alcohol 86,8%
Gemiddeld 

[65-90]
79,1% 84,7%

Meer dan 10 glazen alcohol 
per week

25%
Gemiddeld 

[13-29]
17,9% 28,5%

Roken 18%
Gemiddeld 

[17-40]
9% 22,6%

Meer dan 20 sigaretten per 
dag

0,5% Gunstig [<1] 1,5% 0%

Minimaal 30 minuten per dag 
bewegen of sporten

59,8%
Gemiddeld 

[47-71]
58,2% 60,6%

Voldoende slaap 88,7% Gunstig [>86] 89,6% 88,3%
Tabel 7. De scores op de verschillende leefstijlitems naar functiegroep

Leefstijl
Groep 
totaal

Relatieve 
score

15-35 
jaar 

(n=52)

36-45 
jaar 

(n=54)

46-55 
jaar 

(n=64)

> 56 
jaar 

(n=34)

Fruit of vruchtensap meer 
dan 5 dagen/per week

79,4%
Gemiddeld 

[65-85]
76,9% 79,6% 79,7% 82,4%

Groenten meer dan 5 keer 
per week

86,8%
Gemiddeld 

[78-92]
82,7% 85,2% 82,2% 85,3%

Alcohol 82,8%
Gemiddeld 

[65-90]
76,9% 83,3% 85,9% 85,3%

Meer dan 10 glazen alcohol 
per week

25%
Gemiddeld 

[13-29]
21,2% 14,8% 29,7% 38,2%

Roken 18%
Gemiddeld 

[17-40]
17,3% 13% 20,3% 23,5%

Meer dan 20 sigaretten per 
dag

0,5% Gunstig [<1] 0% 0% 1,6% 0%

Minimaal 30 minuten per dag 
bewegen of sporten

59,8%
Gemiddeld 

[47-71]
38,5% 61,1% 71,9% 67,6%

Voldoende slaap 88,7% Gunstig [>86] 84,6% 87% 89,1% 97,1%
Tabel 8. De scores op de verschillende leefstijlitems naar leeftijdsgroep

Belangrijkste knelpunten op de leefstijlitems:
• 51% overgewicht, waarvan 6,4% obesitas;
• Kansen op vermindering alcohol gebruik;
• Kansen in relatie tot bewegen;
• Ook hier naar mate leeftijd vordert neemt overgewicht toe.



BodyMassIndex
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Figuur 6: Aantal deelnemers per BMI-klasse 

Agressie en geweld
Belangrijkste conclusie in relatie tot dit thema is dat blootstelling aan agressie en geweld door derden 
een belangrijk aandachtspunt is bij de zorg voor inzetbaarheid binnen bos en natuur.

De belangrijkste bevindingen zijn:

• Blootstelling aan agressie en geweld komt in bos en natuur relatief vaak voor
- 41,7% heeft het afgelopen jaar met agressie en geweld door derden te maken gehad, waarvan de 

helft aangeeft dit vaak mee te maken; 
- Een gelijk aantal deelnemers (26,9%) komt door het werk in situaties terecht die hem of haar meer 

dan normaal emotioneel raken;
- Gelukkig geven de meeste deelnemers (97,2% voor de totale groep en 95,9% van de 

buitenfuncties) aan over het algemeen een veilig gevoel te hebben tijdens het werk;
- Agressie van derden komt zowel in publieksfunctie voor als bij medewerkers die hoofdzakelijk op 

kantoor werken.

Deze groep scoort relatief hoogt t.o.v. andere branches en is hiermee vergelijkbaar met de 
gezondheidszorg.

• Blootstelling aan agressie en geweld heeft een negatieve invloed op de inzetbaarheid van 
medewerkers

Dergelijke vormen van ongewenst gedrag door derden kunnen leiden tot stress en angst en daardoor 
tot het slechter functioneren van medewerkers. In extreme gevallen kan lichamelijk en/of psychisch 
letsel, langdurig ziekteverzuim of het uittreden uit de sector/ het bedrijf het gevolg zijn.

- 20% van personen die bloogesteld zijn aan agressief gedrag, zegt gevolgen te ervaren als 
verminderd functioneren en/of het verlies van werkplezier;

- Bij 22,2% van de personen die met agressie te maken hebben gehad, is tijdens het onderzoek 
een verminderd werkvermogen vastgesteld.

• Preventieve aandacht voor het voorkomen en hanteren van agressief gedrag is nog geen 
gemeengoed

- 36,1% van alle respondenten (37,8% van de groep die voornamelijk buiten werkt) geeft aan zelf 
actie te ondernemen om agressief gedrag te voorkomen. Spontaan benoemen zij dan 
voornamelijk acties gericht op het eigen gedrag en manier van communiceren met het publiek. 

- Bij gericht doorvragen op mogelijke preventiemaatregelen, blijkt dat van de totale groep slechts 
33% bekend is met de verschillende mogelijkheden. Bij de groep die voornamelijk buiten werkt is 
dit 39%. Zij weten gemiddeld 5 acties te noemen. 67% is niet of nauwelijk bekend met de 
genoemde voorbeelden.

- Eén op de drie medewerkers (32%) geeft aan enige vorm van voorbereiding te hebben gehad van 
de werkgever. Bij de groep die voornamelijk buiten werkt is dit 1 op de 2,5 (38%).



De totale groep is vergelijkbaar met de resultaten van de Arbobalans 2011: 32% van de werknemers 
zegt daar dat voldoende maatregelen getroffen zijn tegen ‘intimidatie, agressie of geweld extern’ 

• Nazorg na blootstelling aan agressie is vooral ad-hoc geregeld 
Alhoewel 66,7% van alle medewerkers die blootgesteld zijn geweest aan agressie en geweld één of 
meerdere vormen van nazorg ervaren heeft, geeft 91,7% van alle respondenten (91,9% van de 
buitenfuncties) aan vooraf hierover geen afspraken met de werkgever te hebben gemaakt.
Er blijkt behoefte aan afspraken rondom de thema’s:
− Onderling bespreken en evalueren
− Beleidsafspraken en procedures rondom zowel nazorg als preventie
− Training volgen

B. Advies aan de sector
Uit voorgaande conclusies willen wij de sector bos en natuur de volgende adviezen meegeven:

- Bewustwordings- of communicatieplan opstellen: 
ga praktisch en laagdrempelig aan de slag met het stimuleren van de bewustwording over de 
onderzochte thema’s en het verspreiden van informatie. Stimuleer werkgevers en werknemers na 
te denken en conreet aan de slag te gaan. Gebruik hiertoe bijvoorbeeld (thema)bijeenkomsten, 
websites, nieuwsbrieven, folders, filmpjes.
Sluit hierbij aan bij de bij Stigas lopende acties. Bijvoorbeeld de toolkit Werken aan Morgen met 
tips en goede voorbeelden voor langer doorwerken.

- Arbocatalogus actualiseren:
In de rapportage zijn diverse verbetermogelijkheden aangegeven voor deelgroepen. Het is aan te 
bevelen de conclusies en deze verbetermogelijkheden mee te nemen in de  doorontwikkeling van 
de arbocatalogus.

- Resultaten meenemen in de Train-de-trainer workshops van najaar 2013:
In het kader van het projectvoorstel ‘Informatievoorziening ziekteverzuimpreventie’ worden train-
de-trainer workshops ontwikkeld om sleutelfiguren in staat te stellen aandacht voor gezond en 
vitaal leven en werken in hun eigen organisaties uit te dragen.

- Training rondom agressie naar de sector halen:
Promoot de inzet van trainingen om de weerbaarheid van medewerkers met betrekking tot 
agressie en geweld te bevorderen. Nederland kent diverse organisaties die bewezen hebben 
hierin succesvol te zijn. Onderzoek of met hen een maatwerkaanpak neergezet kan worden.

- Ontwikkel een toolkit met tips en goede praktijkvoorbeelden rondom agressie en geweld:
Om laagdrempelig concrete handvatten te kunnen bieden, zou een toolkit ontwikkeld kunnen 
worden. Met daarin goede praktijken en hulpmiddelen om aandacht voor preventie, omgaan en 
nazorg van agressief gedrag te bevorderen.

- Gebundelde regie op nazorg agressie en vertrouwenspersoon:
De aanwezigheid van nazorg en een vertrouwenspersoon in de organisatie is een belangrijk 
instrument om trauma te voorkomen. Veel organisaties zijn te klein om dit zelf goed te 
organiseren. Onderzoek daarom of (onderdelen van de) nazorg centraal / gezamenlijk 
georganiseerd kan worden. Nagedacht zou kunnen worden over het gezamenlijk voeren van een 
incidentregistratie, zodat inzicht ontstaat in aard, oorzaak en gevolgen. Onderzoek hiernaar kan 
een gerichte bijdrage leveren aan de preventie van agressie en geweld.
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1. Inleiding

Deze projectrapportage op sectorniveau is vastgesteld in de commissie arbeidsomstandigheden bos 
en natuur op 11 juni 2013. Het omvat een kwantitatieve terugkoppeling van de onderzoeksresultaten 
en conclusies die hieraan verbonden kunnen worden.

De gemiddelde leeftijd in de sector Bos en Natuur is relatief hoog, wat zich onder meer uit in een relatief 
hoog gemiddeld verzuim. Daarnaast dringt het besef door dat we langer gaan doorwerken. Mede op 
grond hiervan zijn door de Arbocommissie bos en natuur de volgende doelstellingen van het project
vastgesteld: 
- het in kaart brengen van knelpunten van ‘ouder’ worden en de mate waarin deze van invloed zijn 

op het werkvermogen van medewerkers in de bos en natuursector. 
- het in kaart brengen van oplossingen voor gevonden knelpunten;
- medewerkers met een verminderd werkvermogen opsporen en handvatten bieden om gericht aan 

de slag te kunnen gaan, teneinde hun werkvermogen weer op peil te brengen;
- bewustwording onder medewerkers en werkgevers in bos en natuur creëren over het gegeven dat 

verschillende levensfases verschillende belastingskenmerken kennen en inzicht in hoe men 
langer vitaal kan blijven;

- bewustwording onder werkgevers in bos en natuur creëren over het belang van levensfase gericht 
beleid.

Vanuit de Arbo-commissie zijn de volgende inhoudelijke vragen geformuleerd:
- Wat zijn de belangrijkste verzuimoorzaken van fysieke en psycho-sociale klachten (in welke mate 

komen de knelpunten in welke levensfase voor, welke leeftijdscategorie zwaarst belast)? 
- Welke preventiemaatregelen kunnen op de knelpunten worden ingezet?

Om een antwoord te vinden op deze vragen is besloten onderzoek te doen op de items 
werkvermogen, burn-outrisico, leefstijl en blootstelling aan agressie en geweld. Gekozen is voor een 
bedrijfsgerichte benadering, bestaande uit:
- Bedrijfs- (intake)gesprek
- Startbijeenkomst/workshop/toolbox
- Vragenlijstonderzoek
- Coachend gesprek bij verminderd werkvermogen medewerker
- Groepsrapportage
- Adviesgesprek met bedrijf

Hiertoe zijn twee vragenlijstinstrumenten gebruikt: de WerkVermogensMonitor en de vragenlijst 
‘Omgaan met agressie en geweld in het werk in bos en natuur’. Deze laatste vragenlijst is door Stigas 
gezamenlijk met de Arbocommissie van het Bosschap ontwikkeld.

De aanpak is beschikbaar gesteld aan deelnemers aan de raam-CAO bos en natuur, speciaal gericht 
op de buiten- dan wel publieksgerichte functies. Deelnemende bedrijven ontvingen een 
bedrijfsrapportage van de WerkVermogensMonitor en de daaraan verbonden adviezen. Medewerkers 
een persoonlijke rapportage en zonodig een advies over hun inzetbaarheid qua gezondheid en 
werkvermogen.

Concrete resultaten die bereikt zijn:
- Aandacht, bewustwording, kennisoverdracht en handvatten om aan de slag te gaan voor 

werkgevers, medewerkers, scholings- en preventieadviseurs etc.);
- Een toolbox / workshop;
- Sectorspecifieke vragenlijst rondom agressie;
- Dit onderzoeksrapport.

Het project resulteert in een rapportage met een kwantitatieve terugkoppeling van de 
onderzoeksresultaten en conclusies die hieraan verbonden kunnen worden. De adviezen zijn een 
aanzet om te komen tot een programma waarmee Levensfasebewust beleid opgesteld kan worden. 
De rapportage vormt tevens een 0-meting, waarmee toekomstige ontwikkelingen kunnen worden 
gevolgd. 
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Rapportage

Deze projectrapportage op sectorniveau is vastgesteld in de commissie arbeidsomstandigheden bos 
en natuur op 11 juni 2013. Het omvat de periode oktober 2011 tot en met maart 2013 en is een 
kwantitatieve terugkoppeling van de onderzoeksresultaten en conclusies die hieraan verbonden 
kunnen worden.

In hoofdstuk 2 vindt u de resultaten van de WerkVermogensMonitor. In hoofdstuk 3 staan de resultaten 
beschreven van de vragenlijst ‘Omgaan met agressie en geweld in het werk in bos en natuur’.
De resultaten worden per onderdeel van de vragenlijst weergegeven. Bij ieder item is een kort advies 
toegevoegd, dat later samengevat wordt.

In hoofdstuk 4 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste bevindingen, conclusies en 
adviezen. 

De onderzoeksgegevens kunnen alleen door de onderzoekers worden ingezien en worden 
gehanteerd met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle gegevens die tijdens 
dit onderzoek zijn verzameld, zijn voorzien van een codenummer. De persoonlijke gegevens zullen 
niet gebruikt worden in rapporten of publicaties van dit onderzoek.
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2. Vragenlijstonderzoek de WerkVermogensMonitor

Dit deel van het rapport gaat in op de resultaten die uit het vragenlijstonderzoek ‘De 
WerkVermogensMonitor’ naar voren zijn gekomen. Deelnemers hebben daartoe online een vragenlijst 
ingevuld. Waar wenselijk was het mogelijk om met een papieren versie te werken. Na het invullen 
hebben ze direct op het beeldscherm hun eigen resultaat te zien gekregen. Deze resultaten hebben 
wij voor u op groepsniveau geanalyseerd. 

2.1 Deelname aan het onderzoek

In de periode september tot en met maart 2013 zijn 263 personen uitgenodigd om deel te nemen aan 
de werkvermogensmonitor. Van hen hebben er 204 de lijst volledig ingevuld. Dit is een respons van 
78%. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 44,6 jaar. Onder de deelnemers waren 148
mannen (73%) en 56 vrouwen (27%).
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Figuur 1. Aantal deelnemers per leeftijdsklasse
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Figuur 2. Verdeling functiebelasting over totaal en leeftijd 

Zoals in figuur 2 te zien is, is er geen groot verschil tussen de verschillende leeftijden wat betreft de 
functiebelasting (geen van de groepen wijkt significant af).

Op basis van de functielocatie zien we de volgende verdeling:

Functiebelasting

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

buitendienst binnendienst totaal

p
e

rc
e

n
ta

g
e

Zowel Lichamelijk als Psychisch

belastend beroep

Psychisch belastend beroep

Lichamelijk belastend beroep

Figuur 3. Verdeling naar kantoor- en buitendienstfunctie 

Uit figuur 3 blijkt dat er qua functiebelasting significante verschillen zijn tussen de groepen 
buitendienst en binnendienst.
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2.2 Het werkvermogen

De score op het werkvermogen is verdeeld in vier categorieen. Dit worden ook de WorkAbilityIndex-
categorieën genoemd. In tabel 3 wordt een korte beschrijving gegeven van de betekenis van de uitslag. 
Tussen de eerste twee categorieën, uitstekend en goed, wordt hierbij geen onderscheid gemaakt.

Werkvermogen Betekenis

Goed/uitstekend
De medewerker ervaart geen problemen. Hoewel er altijd uitval kan 
plaatsvinden wordt dat op dit moment in ieder geval niet als zodanig door de 
medewerker ervaren. 

Matig

De medewerker heeft een matig werkvermogen. Er zijn diverse ervaren 
knelpunten die de medewerker het idee geven het werk minder goed aan te 
kunnen. Deze punten kunnen voor de medewerker op termijn een reden 
vormen om uit te vallen.

Slecht
De medewerker heeft een laag werkvermogen. Het is voor deze medewerker 
noodzakelijk om vervolgonderzoek te doen om de dreigende uitval te 
voorkomen.

Tabel 1. Betekenis scores werkvermogen. Er kan gescoord worden tussen de 7 en 49 punten. Vanaf 37 punten is 
sprake van een goed tot uitstekend werkvermogen. 

Het gemiddelde werkvermogen van deze responsgroep is met een score van 41,7 gemiddeld in 
vergelijking tot de referentiegroep (zie uitleg bijlage 5). 
Er waren 26 matige scores (12,7%) en 3 slechte (1,5%). 
Deze respondenten hebben een verhoogd risico op uitval. Voor personen die ‘rood’ scoren is het 
risico op langdurige uitval in de komende 2 jaar 80%.

De deelnemers met een matig of slecht werkvermogen hebben inmiddels een aanbod voor een 
vervolggesprek gekregen.

De score Uitstekend/Goed onderverdeeld: 42,6% scoorde uitstekend. 43,1% scoorde goed.

uitslag WerkVermogensMonitor n=204
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Figuur 4. Uitslag WerkVermogensMonitor

In de volgende tabellen wordt weergegeven hoe de totaalscores zijn verdeeld wanneer we kijken naar 
aantallen en naar leeftijd. 
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Uitslag werkvermogen naar leeftijd
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Figuur 5. Verdeling scores werkvermogen naar leeftijd (WAI-categorie)

WAI-categorie Gemiddelde leeftijd
Uitstekend 40,9
Goed 46,6
Matig 50,0
Slecht 44,0
Totaal 44,6
Tabel 2. Gemiddelde leeftijd per WAI-categorie

Zoals in bovenstaande twee tabellen te zien is, is het werkvermogen beter naarmate de gemiddelde 
leeftijd lager is. De correlatie tussen de WorkAbilityIndex-score en de leeftijd is significant 1 aanwezig.

In onderstaande tabel is de gemiddelde WorkAbilityIndex-score per opleidingsniveau weergegeven. Er 
is geen verband tussen opleidingsniveau en WAI-score. 

Opleidingsniveau
Gemiddeld 

werkvermogen
Geen opleiding gevolgd of afgemaakt (n=2) 40,5
Basisonderwijs (lagere school) (n=5) 39,8
VMBO (LBO, Mavo) (n=19) 44,2
Havo/VWO (n=9) 40,5
Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) (n=95) 41,8
Hoger beroepsonderwijs (HBO) (n=50) 41,7
Wetenschappelijk onderwijs (Universiteit) (n=24) 40,1
Totaal (n=204) 41,7
Tabel 3. Gemiddelde WAI-score per opleidingsniveau
Licht-groen is score ‘Goed’, donkergroen is score ‘Uitstekend’

  
1

getoetst met behulp van de Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt. Hierbij is de scheiding tussen de verschillende WAI-catego-
rieën en de leeftijdsklassen buiten beschouwing gelaten, maar is uitgegaan van de totaalscore in punten en de leeftijd in jaren.
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In de vragenlijst zijn door de deelnemers de volgende acties voorgesteld om hun werkvermogen te 
verbeteren. Deze zijn hieronder samengevat en gegroepeerd weergegeven:

Organisatie van het werk:
• Goed leren plannen en prioriteiten stellen. Dit wordt bemoeilijkt door onverwachte gebeurtenissen 

(bijvoorbeeld uitgebroken vee, vuilstorten, opengebroken hekken etc.). 
• Meer aandacht kunnen geven aan alle terreinen. Dit wordt naast moeilijkheden met plannen ook 

bemoeilijkt door de grote omvang van het gebied.
• Meer invloed op de planning en uitvoering van werkzaamheden
• Goede assistentie, o.a. op de administratieve organisatie
• Verbeteringen in organisatieproces 
• Verbeteringen in faciliteiten: o.a. computersystemen
• Moderner materiaal
• Werkzaamheden meer richten op natuurbeheer dan op beheer dat door andere partijen dan de 

stichting wordt bepaald
• Werkzaamheden afstemmen op opleidingsniveau
• Werkdruk verminderen. Aangegeven wordt dat er collega’s weg gaan en het werk opgevangen 

moet worden. Dit gaat niet in goed overleg
• Verder werd aangegeven dat beperkte communicatie met de directie een relatie heeft met het 

lagere werkvermogen

Gedrag en communicatie:
• Gelijke waardering
• Meer betrokken worden bij wat er binnen het bedrijf speelt
• Vertrouwelijker werkoverleg. Beter kunnen overleggen met leidinggevende.
• Meer waardering van de werkgever voor overuren

Stresspreventie:
• Flexibele werktijden
• Af en toe kunnen thuiswerken zonder onderbreking door telefoon, collega’s en kleine klusjes
• Verbeteren balans werk-privé

Persoonlijke ontwikkeling:
• Benutten van andere capaciteiten, meer uitdaging in het werk, meer verantwoordelijkheden
• Meer mogelijkheden om binnen de organisatie door te groeien
• Afwisseling behouden en nieuwe dingen mogen blijven doen
• Volgen van opleiding

Fysieke arbeidsomstandigheden:
• Verbeteringen in werkplek, zoals een goede stoel voor een goede houding. Hier wordt aan 

gewerkt, maar dat neemt nog tijd in beslag.

Overige:
• Herstellen van fysieke of psychische klachten
• Meer energie hebben
• Conditie opbouwen, sporten
• Afvallen
• Privé-problemen oplossen

2.3 De groepsscores op items
De werkvermogensmonitor bestaat uit verschillende items, waarop gescoord kan worden. Dit laat zien op 
welke gebieden acties kunnen worden ondernomen om het werkvermogen te verbeteren.

De WerkVermogensMonitor
®

is opgebouwd uit de volgende 8 items:
1. Het werkvermogen 
2. Zelfstandigheid in het werk
3. Afwisseling in het werk
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4. Werktempo en werkhoeveelheid
5. Fysieke belasting
6. Leefstijl
7. Body Mass Index (gewicht en vetverhouding)
8. Productiviteit

Het item werkvermogen geeft op individueel niveau inzicht in het uitvalsrisico. Op groepsniveau geeft 
het meer inzicht in de gezondheid en inzetbaarheid. Voor de andere items geldt dat een ongunstige 
score van de groep zelf geen direct uitvalsrisico betekent. Bij een ongunstige score kan het echter, in 
het kader van het behoud of verbeteren van gezondheid en inzetbaarheid van de gemeten groep, wel 
van belang zijn te werken aan het verbeteren van dit item. 

De groepsscore betreft het gemiddelde werkvermogen van de gehele groep. Voor de benchmark 
rapportage is de score van de medewerkers vergeleken met de scores van andere sectoren en de 
verschillende subgroepen met elkaar. 
Op het moment dat er een statistisch verband (correlatie) wordt aangetoond tussen werkvermogen 
en één of meer van de overige items is het in het kader van de preventie van uitval van belang 
aandacht te besteden aan het betreffende item.

Scores
Werk-
vermo

gen

Zelfstandig
-heid

Afwisseling Werkdruk
Fysieke 

belasting
Productivi-

teit

Buitenfunctie 
(n=137)

41,9 Gunstig Gunstig
Gemiddeld 

*■
Gemiddeld 

■
Gemiddeld 

* ■

Binnendienst 
(n=67)

41,2
Gunstig 

*
Gunstig

Gemiddeld 
*■

Gunstig 
* ■

Gemiddeld 
* ■

VWaM bos- en 
natuursector 
(n=204)

41,7
Gunstig 

*
Gunstig

Gemiddeld 
*

Gemiddeld
Gemiddeld 

*

Tabel 4: Verdeling scores werkvermogen naar kantoor- en buitendienstfunctie 
VWaM staat voor de actie ‘Vandaag werken aan Morgen in bos en natuur’.
■ groepen verschillen significant
* er is een verband (correlatie) tussen het betreffende item en werkvermogen
Opm: de score werkvermogen van de buitenfunctie ligt met 41,9 precies op grens gemiddeld/gunstig

Scores
Werk-
vermo

gen

Zelfstandig
-heid

Afwisseling Werkdruk
Fysieke 

belasting
Productivi-

teit

15-35 jaar (n=52) 43,4 
■

Gunstig
Gemiddeld 

■
Gemiddeld 

*
Gemiddeld 

■
Gemiddeld 

* ■
36-45 jaar (n=54) 42,8 

■
Gunstig  Gunstig

Gemiddeld 
*

Gemiddeld 
■

Gemiddeld 
*

46-55 jaar (n=64) 40,1 
■

Gunstig 
*

Gunstig
Gemiddeld 

*
Gemiddeld Gemiddeld

56 jaar en ouder 
(n=34)

40,3 
■

Gunstig 
■

Gunstig 
* ■

Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld

VWaM bos- en 
natuursector 
(n=204)

41,7
Gunstig 

*
Gunstig

Gemiddeld 
*

Gemiddeld
Gemiddeld 

*

Database agrarisch-
groen m.u.v. bos en 
natuur (n=1248)

41,4 Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld

Tabel 5: Werkvermogenscores naar leeftijdsgroep. 
VWaM staat voor de actie ‘Vandaag werken aan Morgen in bos en natuur’.
■ er is een significant verschil met de overige groepen
* er is een verband (correlatie) tussen het betreffende item en werkvermogen

- 15-35 jaar: fysieke belasting en productiviteit zijn hoger, afwisseling lager 
- 36-45 jaar: fysieke belasting is lager
- 56+: zelfstandigheid en afwisseling zijn hoger
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Scores
Werk-
vermo

gen

Zelfstandig
-heid

Afwisseling Werkdruk
Fysieke 

belasting
Productivi-

teit

Subgroep A 40,0 Gunstig Gunstig Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld

Subgroep B 41,1 Gunstig Gunstig Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld

Subgroep C 42,3 Gunstig Gunstig Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld 

Subgroep D 42,7 Gemiddeld Gemiddeld Gunstig Ongunstig Gemiddeld

Subgroep E 41,5 Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld gemiddeld

Subgroep F 42,3 Gunstig Gunstig Gemiddeld Gemiddeld Ongunstig

VWaM bos- en 
natuursector 
(n=204)

41,7 Gunstig Gunstig Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld

Database agrarisch-
groen m.u.v. bos en 
natuur (n=1248)

41,4 Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld

Tabel 6: Verdeling scores werkvermogen naar deelgenomen subgroep
Groepen A,B en C zijn landschapsbeheerorganisaties. Groepen D en E Bosaannemers. Groep F is een 
gemeleerde groep. VWaM staat voor de actie ‘Vandaag werken aan Morgen in bos en natuur’.
Groepsgrootte, aangetoonde correlaties en signifanties zijn weggelaten om de traceerbaarheid van deze groepen 
te beperken.

1. Het werkvermogen: Dit item geeft op individueel niveau inzicht in het uitvalsrisico. 
De groepsscore betreft het gemiddelde werkvermogen van de gehele groep en geeft meer 
inzicht in de gezondheid en inzetbaarheid van de onderzochte groep.

Score: 
- Het werkvermogen van de totale groep deelnemers is ‘gemiddeld. 
- Ín de verdeling naar buiten- of binnenfunctie is geen significant verschil aantoonbaar.
- De leeftijdsgroepen 15-35 jaar en 36-45 jaar scoren ‘gunstig’ t.o.v. ‘gemiddeld’ van de oudere 

leeftijdsgroepen.
- 26 medewerkers hebben een ‘matige’ score, 3 een ‘slechte’ score.

Conclusie:
- Het werkvermogen van de deelnamegroep neemt, naarmate de leeftijd vordert, significant af.
- Alhoewel de score van de deelnemersgroep ‘gemiddeld’ is, blijkt dat 29 medewerkers zich in ‘de 

gevarenzone’ bevinden. Wanneer geen actie ondernomen wordt, is de kans dat zij binnen 2 tot 4 
jaar uitvallen groot.

2. Zelfstandigheid in het werk: Geeft aan in hoeverre medewerkers de mogelijkheid ervaren 
zelfstandig in hun werk te kunnen functioneren.

Score:  
- Gunstig ten opzichte van de referentiegroep. Spreiding: 69% personen gunstig, 17% ongunstig.
- Correleert over de totale onderzoeksgroep met werkvermogen.
Binnen-Buiten:
- Ín de verdeling naar buiten- of binnenfunctie scoren beide groepen ‘gunstig’. 
- Bij de groep Binnendienst is een correlatie vastgesteld met werkvermogen.
- 15-18% van de deelnemers scoort ‘ongunstig’. 70% van beide groepen scoort ‘gunstig’.
Leeftijdsgroepen: 
- De leeftijdsgroepen 15-35 jaar en 36-45 jaar scoren allen ‘gunstig’. Waarbij de groep ’56+ jaar’ 

significant hoger scoort dan de overige groepen.
- De leeftijdsgroep 15-35 jaar scoort relatief slechter met 21% ‘ongunstig’ en 56% ‘gunstig’ op 

zelfstandigheid. Dit in tegenstelling tot  de oudere leeftijdsgroepen die met 12-14% ‘ongunstig’ en 
67-78% ‘gunstig’ iets beter dan het gemiddelde is. De groep 56+ scoort het meest gunstig.



Vandaag werken aan morgen voor bos en natuur april 2013 - Stigas

Pagina 18 van 64

Conclusie: 
Voor het merendeel van de deelnemers is de zelfstandigheid in hun functie ‘gunstig’ tot 
‘gemiddeld’. Over de gehele groep is statistisch aangetoond dat verandering in de zelfstandigheid 
direct samenhangt met de inzetbaarheid van de individuele personen. Zeker vanwege het aantal 
personen (17%) dat ‘ongunstig’ gescoord heeft, valt te verwachten dat verbeteringen op individueel 
niveau van invloed zullen zijn op de individuele gezondheid, inzetbaarheid en productiviteit. 

Specifieke aandacht zou hierbij besteed kunnen worden aan de groepen Binnendienst en de jongere 
medewerkers in bos en natuur (15-35 jaar).

Aanvullende informatie: 
Over het algemeen ervaren (meewerkend) leidinggevenden meer zelfstandigheid en 
regelmogelijkheden in hun werk dan uitvoerend medewerkers dit doen.

Beperkt ervaren zelfstandigheid heeft doorgaans een directe relatie met klachten aan de armen, nek 
en schouders, ook wel RSI of KANS genoemd. Verder is bekend dat een grotere zelfstandigheid een 
positieve invloed heeft op werkstress (In deze responsgroep is ook voor werkdruk een verband 
aangetoond met werkvermogen). Daarnaast tonen studies aan dat zelfstandigheid prestatieverhogend 
werkt.

3. Afwisseling in het werk: Hiermee wordt de ervaren mate van afwisseling in het werk van de 
groep medewerkers aangegeven.

Score:  
- Gunstig.  Spreiding: 68% gunstig, 12% ongunstig. 
- Correleert over de totale onderzoeksgroep niet met werkvermogen.
Binnen-Buiten:
- Ín de verdeling naar buiten- of binnenfunctie scoren beide groepen ‘gunstig’. Waarbij binnen de 

groep Buitendienst 11% ‘ongunstig’ scoort en bij de Binnendienst 15% ‘ongunstig’.
Leeftijdsgroepen: 
- De leeftijdsgroep 15-35 jaar scoort met ‘gemiddeld’ significant lager dan de oudere 

leeftijdsgroepen. 23% van de deelnemers in deze groep scoort ‘ongunstig’.
- De leeftijdsgroep 56+ jaar’ scoort significant gunstiger op afwisseling dan de jongere groepen. Bij 

deze groep is een correlatie aangetoond met werkvermogen. Slechts 3% scoort hier ‘ongunstig’.

Conclusie:  
Voor het merendeel van de deelnemers is de afwisseling in hun functie ‘gunstig’ tot ‘gemiddeld’.
Ook hier geldt, net als bij het vorige item ‘Zelfstandigheid’, dat het van belang is aandacht te besteden 
aan de mogelijkheid dat personen individueel ‘ongunstig’ hebben gescoord. 

Voor de leeftijdsgroep 56+ is statistisch aangetoond dat verandering in de zelfstandigheid direct 
samenhangt met de inzetbaarheid van de individuele personen.
Specifieke aandacht zou besteed kunnen worden aan de jongste groep medewerkers (15-35 jaar).
Zeker vanwege het aantal personen uit deze groep (23%) dat ‘ongunstig’ gescoord heeft, valt te 
verwachten dat verbeteringen op individueel niveau van invloed zullen zijn op de individuele 
gezondheid, inzetbaarheid en productiviteit.

4. Werktempo en werkhoeveelheid (Werkdruk): Met dit item wordt inzicht gegeven in de 
ervaren werkdruk van de medewerkers.

Score:  
- Gemiddeld. Spreiding: 49% personen gunstig, 24% ongunstig.
- Een correlatie met werkvermogen is aangetoond.
Binnen-Buiten:
- Ín de verdeling naar buiten- of binnenfunctie, scoort de groep ‘Buitendienst’ op dit item significant 

beter dan de groep ‘Binnendienst’. Bij de Buitendienst scoort 54% gunstig en 20% ongunstig. Bij 
de Binnendienst scoort 37% personen gunstig en 31% ongunstig.
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Leeftijdsgroepen: 
- Alle leeftijdsgroepen scoren ‘gemiddeld’. 
- De leeftijdsgroepen 15-35 jaar en 56+ jaar scoren met respectievelijk 56% en 50% ‘gunstig’ en 

17% en 15% ongunstig beter dan de leeftijdsgroepen 36-45 jaar en 46-55 jaar. Daar is de score 
respectievelijk 43% en 47% ‘gunstig’ en 28% en 30% ‘ongunstig’.

Conclusie:  
Met het vaststellen van een correlatie voor de totale onderzoeksgroep is statistisch aangetoond dat 
naarmate de werkdruk lager is, het werkvermogen toeneemt. 
Aangezien 24% van de deelnemers ‘ongunstig’ op dit item scoort, valt te verwachten dat 
verbeteringen op zowel organisatie als op individueel niveau van invloed zullen zijn op de individuele 
gezondheid, inzetbaarheid en productiviteit.

Aanvullende informatie: 
Werkdruk leidt op termijn tot stress en vervolgens tot verminderde inzetbaarheid en uitval.

5. Fysieke belasting: Hiermee wordt aangegeven in hoeverre men de omstandigheden op het 
werk als lichamelijk belastend ervaart.

Score:  
- Gemiddeld. Spreiding: 38% personen gunstig, 34% ongunstig. 
- Correleert niet met werkvermogen.
Binnen-Buiten:
- Ín de verdeling naar buiten- of binnenfunctie scoort de Binnendienst ‘gunstig’ tegenover 

‘gemiddeld’ bij de Buitendienst. Bij de Binnendienst scoort 57% ‘gunstig’ en 13% ‘ongunstig. Bij de 
Buitendienst is dit 30% ‘gunstig’ en 44% ‘ongunstig’.

- Bij de Binnendienst is een correlatie met werkvermogen aangetoond.
Leeftijdsgroepen: 
- De leeftijdsgroepen scoren allen ‘gemiddeld’. 
- Het verschil bij de groep 36-45 jaar (52% ‘gunstig’ en 26% ‘ongunstig’) is significant beter dan de 

groep 15-35 jaar (25% ‘gunstig’ en 40% ‘ongunstig’). 
- Bij leeftijd 46-55 jaar scoort 38% ‘gunstig’ en 38% ‘ongunstig’. Bij leeftijd 56+ 41% ‘gunstig’ en 

29%’ongunstig’.

Conclusie: 
Het is voor de totale groep niet aangetoond dat een verbetering van de lichamelijke belasting tot een 
beter werkvermogen leidt. Bij individueel deelnemende bedrijven is dit wel gebleken.

Dat bij binnendienst fysieke belasting correleert met werkvermogen en zij een ‘gunstige’ score 
hebben, kan erop duiden dat een lage lichamelijke belasting hiertoe een voorwaarde is.

Aangezien zo’n 34% van de respondenten ‘ongunstig’ scoort op dit item, zijn verbeterkansen op dit 
item aanwezig. 

6. Leefstijl: Aangegeven wordt in welke proportie werknemers een bepaalde leefstijl hebben.

Score:  
In onderstaande tabel is aangegeven welk deel van de medewerkers een bepaalde leefstijl hebben. 
Bij de relatieve score van de verschillende onderdelen staat tussen haakjes [ ] de score die nodig is 
om de behaalde beoordeling te ontvangen. Zo geldt voor Fruit een percentage tussen 65 en 85 [65-
85] als gemiddeld.
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Leefstijl
Groep 
totaal

Relatieve 
score

Kantoor-
functie 
(n=67)

Buiten-
functie 
(n=137)

Fruit of vruchtensap meer 
dan 5 dagen/per week

72,4%
Gemiddeld 

[65-85]
76,1% 81%

Groenten meer dan 5 keer 
per week

79,4%
Gemiddeld 

[78-92]
86,6% 86,9%

Alcohol 86,8%
Gemiddeld 

[65-90]
79,1% 84,7%

Meer dan 10 glazen alcohol 
per week

25%
Gemiddeld 

[13-29]
17,9% 28,5%

Roken 18%
Gemiddeld 

[17-40]
9% 22,6%

Meer dan 20 sigaretten per 
dag

0,5% Gunstig [<1] 1,5% 0%

Minimaal 30 minuten per dag 
bewegen of sporten

59,8%
Gemiddeld 

[47-71]
58,2% 60,6%

Voldoende slaap 88,7% Gunstig [>86] 89,6% 88,3%
Tabel 7. De scores op de verschillende leefstijlitems naar functiegroep

Leefstijl
Groep 
totaal

Relatieve 
score

15-35 
jaar 

(n=52)

36-45 
jaar 

(n=54)

46-55 
jaar 

(n=64)

> 56 
jaar 

(n=34)

Fruit of vruchtensap meer 
dan 5 dagen/per week

79,4%
Gemiddeld 

[65-85]
76,9% 79,6% 79,7% 82,4%

Groenten meer dan 5 keer 
per week

86,8%
Gemiddeld 

[78-92]
82,7% 85,2% 82,2% 85,3%

Alcohol 82,8%
Gemiddeld 

[65-90]
76,9% 83,3% 85,9% 85,3%

Meer dan 10 glazen alcohol 
per week

25%
Gemiddeld 

[13-29]
21,2% 14,8% 29,7% 38,2%

Roken 18%
Gemiddeld 

[17-40]
17,3% 13% 20,3% 23,5%

Meer dan 20 sigaretten per 
dag

0,5% Gunstig [<1] 0% 0% 1,6% 0%

Minimaal 30 minuten per dag 
bewegen of sporten

59,8%
Gemiddeld 

[47-71]
38,5% 61,1% 71,9% 67,6%

Voldoende slaap 88,7% Gunstig [>86] 84,6% 87% 89,1% 97,1%

Tabel 8. De scores op de verschillende leefstijlitems naar leeftijdsgroep

- Op de leefstijlitems wordt door de gehele deelnamegroep ‘gemiddeld’ gescoord. Op de 
hoeveelheid roken en voldoende slaap wordt ‘gunstig’ gescoord.

- Medewerkers met een Buitenfunctie scoren slechter op roken, maar beter op het aantal sigaretten 
dat gemiddeld gerookt wordt, ten opzichte van de kantoorfunctie.

- Qua leeftijdsindeling valt op dat de jongste leeftijdsgroep 15-35 jaar ‘ongunstig’ scoort op 
voldoende bewegen. De leeftijdsgroep 46-55 jaar daarentegen scoort op dit item ‘gunstig’.

- De oudere leeftijdsgroepen 46-55 jaar en 56+ jaar scoren ‘ongunstig’ op de hoeveelheid alcohol 
ten opzichte van ‘gemiddeld’ bij de jongere leeftijdsgroepen.

Conclusie:
Alhoewel op het merendeel van de leefstijlitems ‘gemiddeld’ gescoord wordt, zijn verbeteringen 
mogelijk. Diverse onderzoeken tonen aan dat een goede leefstijl een positief effect heeft op de 
gezondheid en de inzetbaarheid van mensen.



Vandaag werken aan morgen voor bos en natuur april 2013 - Stigas

Pagina 21 van 64

7. Body Mass Index (BMI): Hiermee wordt berekend of een medewerker een gezond gewicht 
heeft. De score is een berekening gebaseerd op lichaamsgewicht en lichaamslengte.

BodyMassIndex

6,4% (13)

44,6% (91)
49% (100)

0

20

40

60

80

100

120

Gezond gewicht

(BMI<25)

Overgewicht

(BMI>25)

Ernstig overgewicht

(BMI>30)

Figuur 6: Aantal deelnemers per BMI-klasse 

BMI klasse
Scores Gezond gewicht 

(BMI<25)
Overgewicht 
(BMI>25)

Ernstig overgewicht 
(BMI>30)

Kantoorfunctie (n=67) 61% 34% 5%
Buitenfunctie (n=137) 43% 50% 7%

VWaM bos- en natuursector 
(n=204)

49% 44,6% 6,4%

Agrarisch (n=1546) 51,2% 40,9% 7,9%

Tabel 9: score Body Mass Index naar functiegroep
VWaM staat voor de actie ‘Vandaag werken aan Morgen in bos en natuur’.

BMI klasse
Scores Gezond gewicht 

(BMI<25)
Overgewicht 
(BMI>25)

Ernstig overgewicht 
(BMI>30)

15-35 jaar (n=52) 60% 31% 10%
36-45 jaar (n=54) 57% 43% 0%
46-55 jaar (n=64) 42% 50% 8%
56 jaar en ouder (n=34) 32% 60% 9%

VWaM bos- en natuursector 
(n=204)

49% 44,6% 6,4%

Tabel 10: score Body Mass Index naar leeftijdsindeling
VWaM staat voor de actie ‘Vandaag werken aan Morgen in bos en natuur’.

Score:  
- De gemiddelde BMI is 25,2. Dit is net te zwaar (BMI>25). 
- Bij 51% van de deelnemers is er sprake van overgewicht, waarvan 6,4% onder de kwalificatie 

obesitas valt
- De buitenfuncties kennen meer overgewicht dan de kantoorfuncties (57% versus 39%)
- Naarmate de leeftijd vordert, neemt het overgewicht toe.

Conclusie: 
De helft van de deelnemers heeft enige mate van overgewicht. 6,4% heeft obesitas.
Een verlaging van het overgewicht zal, in combinatie met het verbeteren van leefstijlfactoren als 
‘bewegen’, het risico van hart- en vaatziekten en andere gezondheidsproblemen bij deze groep 
verlagen.
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8. Productiviteit: Hiermee wordt bedoeld in hoeverre de groep medewerkers een vermindering 
van productiviteit ervaart.

Werkvermogen Productiviteit

Uitstekend 92,4%

Goed 85,0%

Matig 73,1%

Slecht 76,7%

Tabel 11. Werkvermogen in relatie tot productiviteit
In bovenstaande tabel is de score op werkvermogen en productiviteit weergegeven. De maximale productiviteit is 
100%. Respondenten geven vervolgens in het vragenlijstonderzoek aan op welk percentage van hun capaciteit zij 
werkzaam zijn.

Score:  
- Gemiddeld. Spreiding: 47% personen gunstig, 37% ongunstig. 
- Correleert met werkvermogen.

Een vergelijking tussen de verschillende deelgroepen valt niet op een betrouwbare manier te maken, 
aangezien het verschil tussen de invulling van de functie en resultaat dat men daarvan ziet groot is.

Conclusie: 
Aangetoond is dat een verhoging van het werkvermogen voor deze deelnamegroep een vergroting 
van de productiviteit oplevert en verlaging van de kans op ziekteverzuim. 
Personen met een matig en slecht werkvermogen laten een lagere productiviteit zien dan 
medewerkers met een goed of uitstekend werkvermogen (zie tabel 11 hierboven). 
Aangezien een correlatie aangetoond is, valt te verwachten dat een verhoging van het werkvermogen 
een vergroting van de productiviteit oplevert.

2.4 Vergelijking Vandaag Werken aan Morgen met database Bos en 
natuur totaal

Hierna volgt een vergelijking tussen de deelnemersgroep ‘Vandaag Werken aan Morgen in Bos en 
Natuur’ tot de rest van de referentiegroep ‘Bos en Natuur’ 2009-1e helft 2012.

Er zijn geen significante verschillen tussen beide groepen aangetroffen.

In de groep ‘Bos en Natuur’ hebben 285 medewerkers deelgenomen.

Uitslag werkvermogen
In onderstaande figuur is de verdeling van de verschillende scores weergegeven.
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Vergelijk WerkVermogensMonitor
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Figuur 7. Uitslag werkvermogensmonitor in de bos en natuursector

Productiviteit
In onderstaande tabel is de gemiddelde productiviteit per WorkAbilityIndex-categorie weergegeven. Er 
is een verband gevonden tussen de gerapporteerde productiviteit en het werkvermogen. Dit wil 
zeggen dat hoe hoger het werkvermogen is, hoe hoger de gerapporteerde productiviteit.

Werkvermogen
Bos en natuur

(n=285)
VWaM bos- en natuur 

(n=204)

Uitstekend 92,6% 92,4%

Goed 86,4% 85,0%

Matig 74,9% 73,1%

Slecht 73,3% 76,7%

Tabel 12. Productiviteit per WAI-score bij bos en natuur
VWaM staat voor de actie ‘Vandaag werken aan Morgen in bos en natuur’.

Items van de werkvermogensmonitor
In onderstaande tabel zijn de scores van de sector bos en natuur weergegeven ten opzichte van de 
referentiegroep. Op de items zelfstandigheid, afwisseling en fysieke belasting wordt gunstig gescoord. 
De werkdruk en de (zelf gescoorde) productiviteit zijn ongunstig in vergelijking tot andere 
deelsectoren. 

Scores
Werk-

vermogen
Zelfstandig-

heid
Afwisse-

ling
Werkdruk

Fysieke 
belasting 

Produc-
tiviteit

Bos en natuur
(n=285)

41,2
Gunstig

*
Gunstig

* 
Ongunstig

* 
Gunstig

Ongunstig
*

VWaM bos- en 
natuursector 
(n=204)

41,7
Gunstig 

*
Gunstig

Gemiddeld 
*

Gemiddeld
Gemiddeld 

*

Tabel 13. Score van bos en natuur op de WVM-items
VWaM staat voor de actie ‘Vandaag werken aan Morgen in bos en natuur’.
* er is een correlatie tussen het betreffende item en de score werkvermogen
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Leefstijl
De groep ‘Bos en Natuur’ heeft gemiddeld gescoord op de verschillende leefstijlitems. 

Leefstijl Percentage
Relatieve 

score
Percentage

Bos en natuur (n=285)
VWaM bos- en 
natuursector

(n=204)
Fruit of vruchtensap meer dan 5 
dagen/per week

77,9% Gemiddeld 79,4%

Groenten meer dan 5 keer per week 87,7% Gemiddeld 86,8%

Alcohol 82,1% Gemiddeld 82,8%

Meer dan 10 glazen alcohol per week 23,9% Gemiddeld 25%

Roken 17,9% Gemiddeld 18%

Meer dan 20 sigaretten per dag 1,1% Gunstig 0,5%

Minimaal 30 minuten per dag bewegen 
of sporten

81,8% Gemiddeld 59,8%

Voldoende slaap 84,6% Gemiddeld 88,7%

Tabel 14. Score medewerkers bos en natuur op de leefstijlitems
VWaM staat voor de actie ‘Vandaag werken aan Morgen in bos en natuur’.

BMI
De gemiddelde BMI in de groep ‘Bos- en natuur’ is 25. Dit is op de bovengrens van gezond gewicht 
(<25). In vergelijking met de referentiegroep is dit gemiddeld.

BMI klasse Aantal Percentage

Bos en natuur 
(n=285)

VWaM bos- en 
natuursector

(n=204)
Gezond gewicht (BMI<25) 150 52,6% 49,0%
Overgewicht (BMI>25) 117 41,1% 44,6%
Ernstig overgewicht (BMI>30) 18 6,3% 6,4%
Totaal 285 100% 100%
Tabel 15. BMI in bos en natuur
VWaM staat voor de actie ‘Vandaag werken aan Morgen in bos en natuur’.

2.5 Module Werkbeleving

Samen met het onderzoek naar het werkvermogen van de deelnemers, is onderzoek gedaan naar 
de relatie werkbeleving en mogelijk risico op burn-out. Hiertoe hebben wij hen bevraagd op een 
combinatie van de thema’s emotionele uitputting, cognitieve uitputting en fysieke uitputting. 

Het risico op burnout klachten is gemeten met een aanvullende module gekoppeld aan de 
WerkVermogensMonitor. De respons was ook hier 78%.

U vindt de scores hieronder terug in ‘stoplichtkleuren’. Personen met een rode score lopen een 
verhoogde kans om op termijn uit te vallen door een burn-out. De personen met een oranje score 
ervaren ook knelpunten in de werkbeleving. 

Van belang is op te merken dat bij werkbeleving op basis van de score, in tegenstelling tot die van de 
werkvermogensmonitor, geen uitspraak te doen is over het uitvalsrisico. 
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Werkbeleving (n=204)
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Figuur 8. Score werkbeleving in relatie tot risico op burn-out

Score werkbeleving
Score Werkvermogen

Groen Oranje Rood

Uitstekend 78 9 0
Goed 60 25 3
Matig 7 15 4
Slecht 0 3 0

Totaal 145 52 7
Tabel 16: aantal personen per score werkvermogen in relatie tot werkbeleving

Score werkbeleving
Gemiddelde score 

Werkvermogen
Groen 43,2 Uitstekend

Oranje 38,6 Matig

Rood 33,9 Matig

Totaal 41,7 Goed

Tabel 17: gemiddelde score werkvermogen per score werkbeleving
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spreiding werkbeleving naar functie
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Figuur 9: werkbeleving naar functie

spreiding werkbeleving per leeftijdsgroep
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Figuur 10: werkbeleving naar leeftijd

Score:
- 25,5% van de respondenten scoort oranje en 3,4% rood;
- in tabel 16 en 17 is te zien dat de gemiddelde score werkvermogen lager is bij oranje en 

rode score op werkbeleving dan bij een groene score. Er is dan ook een samenhang tussen de 
score op de WerkVermogensMonitor en op de module werkbeleving;
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- in de groep kantoorfunctie zien we relatief meer risico op burn-out (37,3% van de groep) dan bij 
de groep buitenfuncties (24,8% van de groep);

- naar leeftijdsgroep zien we een piek bij de groep 46-55 jaar (45,3%), direct gevolgd door een dal 
van 9,7% bij leeftijd 56+.

- de module werkbeleving bestaat uit een aantal uitputtingsschalen: emotionele uitputting, 
cognitieve uitputting en fysieke uitputting. Het hoogst wordt gescoord op fysieke uitputting, direct 
gevolgd door cognitieve uitputting.

Conclusie:
Het risico op burnout klachten is bij deze gehele groep gemiddeld. Per deelgroep en organisatie zien 
we grote verschillen. 

Er is een correlatie tussen de score op de WerkVermogensMonitor en de score op werkbeleving: hoe 
hoger de score op de WerkVermogensMonitor, hoe beter ook de uitslag werkbeleving.

Meer risico ligt bij de deelgroepen Kantoorfunctie en leeftijd 46-55 jaar.

Opgemerkt dient de worden dat in tegenstelling tot de score op werkvermogen bij dit onderwerp geen 
uitvalsrisico kan worden voorspeld. 

2.6 Samenvattende conclusies

Samengevat geeft de WerkVermogensMonitor voor deze onderzoeksgroep het volgende beeld:

• Werkvermogen daalt naarmate men ouder wordt
Het werkvermogen van de deelnamegroep neemt, naarmate de leeftijd vordert, significant af.
Alhoewel de score van de deelnemersgroep ‘gemiddeld’ is, blijkt dat 29 medewerkers zich in ‘de 
gevarenzone’ bevinden. Wanneer geen actie ondernomen wordt, is de kans groot dat zij binnen 2 tot 4 
jaar uitvallen.
• Zelfstandigheid en afwisseling in de functie scoort gemiddeld tot gunstig en correleert met 

werkvermogen
Voor het merendeel van de deelnemers zijn de items ‘zelfstandigheid’ en ‘afwisseling’ in hun functie 
‘gunstig’ tot ‘gemiddeld’. Over de gehele groep is statistisch aangetoond dat verandering in de 
zelfstandigheid direct samenhangt met de inzetbaarheid van de individuele personen. Voor de 
leeftijdsgroep 56+ is statistisch aangetoond dat verandering in de zelfstandigheid direct samenhangt 
met de inzetbaarheid van de individuele personen.

De groepen Binnendienst en de jongere medewerkers in bos en natuur (15-35 jaar) scoren in 
vergelijking het laagst. 

• Hoge werkdruk leidt tot verminderd werkvermogen
Met het vaststellen van een correlatie voor de totale onderzoeksgroep is statistisch aangetoond dat 
naarmate de werkdruk lager is, het werkvermogen toeneemt. 
Aangezien 24% van de deelnemers ‘ongunstig’ op dit item scoort, valt te verwachten dat 
verbeteringen op zowel organisatie als op individueel niveau van invloed zullen zijn op de individuele 
gezondheid, inzetbaarheid en productiviteit.

• Aandacht voor fysieke belasting met name voor bosaannemerij van belang
Het is voor de totale groep niet aangetoond dat een verbetering van de lichamelijke belasting tot een 
beter werkvermogen leidt. Bij individueel deelnemende bedrijven is dit wel gebleken.

• Aandacht voor Leefstijl en Overgewicht belangrijk
Alhoewel op het merendeel van de leefstijlitems ‘gemiddeld’ gescoord wordt, zijn verbeteringen 
mogelijk. Diverse onderzoeken tonen aan dat een goede leefstijl een positief effect op de  gezondheid 
en de inzetbaarheid van mensen.

De helft van de deelnemers heeft enige mate van overgewicht. 6,4% heeft obesitas.
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Een verlaging van het overgewicht zal, in combinatie met het verbeteren van leefstijlfactoren als 
‘bewegen’, het risico van hart- en vaatziekten en andere gezondheidsproblemen bij deze groep 
verlagen.

• Lagere productiviteit bij matig en slecht werkvermogen
Personen met een matig en slecht werkvermogen laten een lagere productiviteit zien dan 
medewerkers met een goed of uitstekend werkvermogen (zie tabel 11 hierboven). 
Aangezien een correlatie aangetoond is, valt te verwachten dat een verhoging van het werkvermogen 
een vergroting van de productiviteit oplevert.

Aangetoond is dat een verhoging van het werkvermogen voor deze deelnamegroep een vergroting 
van de productiviteit oplevert. 

• Onderzoek ‘Vandaag Werken aan Morgen in Bos en Natuur’ komt overeen met 
referentiegroep ‘Bos en Natuur’

Er zijn geen significante verschillen tussen beide groepen aangetroffen.

Het risico op burnout klachten is bij deze gehele groep gemiddeld. Per deelgroep en organisatie zien 
we grote verschillen. 

• Samenhang tussen lagere score op werkbeleving en verminderd werkvermogen
Er is een correlatie tussen de score op de WerkVermogensMonitor en de score op werkbeleving: hoe 
hoger de score op de WerkVermogensMonitor, hoe beter ook de uitslag werkbeleving.
Meer risico ligt bij de deelgroepen Kantoorfunctie en leeftijd 46-55 jaar.
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3. Vragenlijstonderzoek ‘Omgaan met agressie en geweld’

3.1. Inleiding

Aanvullend aan de werkvermogensmonitor zijn vanuit de Arbocommissie de volgende inhoudelijke 
vragen geformuleerd:
- Hoe wordt omgegaan met agressie door derden in het werk bij boa’s en toezichthouders?
- Gezien toenemende mentale belasting van medewerkers in de sector (t.g.v. o.a. blootstelling aan 

agressie), kunnen wij inzicht krijgen in hoe medewerkers hiermee omgaan? 
- Welke preventiemaatregelen kunnen op de knelpunten worden ingezet?

Daartoe is met de Arbocommissie een sectorspecifieke digitale vragenlijst ontwikkeld, welke gelijktijdig 
met de werkvermogensmonitor aangeboden is.

Resultaat is een rapportage met een kwantitatieve terugkoppeling van de onderzoeksresultaten en 
een eerste aanzet van conclusies die hieraan verbonden kunnen worden. De voorlopige conclusies en 
adviezen zijn bedoeld als een aanzet om te komen tot een programma waarmee beleid opgesteld kan 
worden. 

Normaalwaarden waarmee de uitslagen vergeleken kunnen worden zijn voor de bos- en natuursector 
slechts beperkt beschikbaar. Deze rapportage vormt een 0-meting, waarmee toekomstige 
ontwikkelingen kunnen worden vergeleken. Intentie is om vanuit de Arbocommissie met een voorstel 
voor breed geaccepteerde waarden te komen.

Gezien de wervingsresultaten en de respons, bestaat er de kans dat er een ‘preselectie’ heeft 
plaatsgevonden en in enkele groepen relatief meer personen die met agressie of geweld te maken 
hebben gehad hebben gereageerd. Daarnaast zien we grofweg de volgende verdeling: 35% 
bosaannemers, 65% landschappen. Toch geeft het onderzoek een goed beeld van wie de 
veroorzakers van agressief gedrag zijn en hoe goed medewerkers bekend zijn met verschillende 
maatregelen. Al met al geeft dit onderzoek met deze respons een goed uitgangspunt voor verdere 
acties op het gebied van preventie. 

3.2. Respons

In de periode september 2012 tot en met februari 2013 zijn 208 medewerkers uitgenodigd deel te 
nemen aan de vragenlijst. Hiervan hebben 108 personen gereageerd (52%). Van de respondenten 
had driekwart een buitendienstfunctie. Onder de deelnemers waren 81 mannen (75%) en 27 vrouwen 
(25%).

De verdeling van de deelname onder deze groep is als volgt:

Leeftijdsklasse
Soort functie Aantal Aandeel Man Vrouw

15-35 jaar 36-45 jaar 46-55 jaar
56 jaar 

en ouder

Binnenfunctie 27 25% 10,2% 14,8% 2 1,9% 11 10,2% 10 9,3% 4 3,7%

Buitenfunctie 74 68,5% 59,3% 9,3% 19 17,6% 13 12% 27 25% 15 13,9%

Onbekend 7 6,5% 5,64% 0,9% 1 0,9% 3 2,8% 3 2,8% 0 0%

Totaal 108 100% 75% 25% 22 20,4% 27 25,0% 40 37,0% 19 17,6%

Tabel 18: deelname totaal, naar soort functie en leeftijdsgroep
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3.3. Mate van optreden van agressie in het werk door derden

De resultaten van de vragenlijst zijn als volgt:

3.3.1 scores 

A. Beleving van agressie in het werk door derden

Hebt u in het werk vaak te maken met lastige bezoekers/publiek/recreanten?

Leeftijdsklasse n=108Totale groep
n=108

Buitenfuncties
n=74

Man
n=81

Vrouw 
n=27 15-35 

jaar
36-45 
jaar

46-55 jaar
56 jaar 

en ouder

Nee 85 79,0% 54 73,0% 74,1% 92,6% 77,3% 74,1% 85,0% 73,7%

Ja 23 21,0% 20 27,0% 25,9% 7,4% 22,7% 25,9% 15,0% 26,3%

Tabel 19

Wordt u soms persoonlijk aangevallen en/of bedreigd in het werk (lichamelijk/verbaal)?

Leeftijdsklasse n=108Totale groep
n=108

Buitenfuncties
n=74

Man
n=81

Vrouw 
n=27 15-35 

jaar
36-45 
jaar

46-55 jaar
56 jaar 

en ouder

Nee 86 79,6% 56 75,7% 79% 81,5% 86,4% 77,8% 70,0% 94,7%

Ja 22 20,4% 18 24,3% 21% 18,5% 13,6% 22,2% 30,0% 5,3%

Tabel 20

− 30,6% (33 personen) hebben minimaal één van deze twee voorgaande vragen met ja 
beantwoord;

− 36,4% van deze 33 personen (12) scoort op beide vragen ‘ja’. 

Komt u door het werk in situaties terecht die u meer dan normaal emotioneel raken?

Leeftijdsklasse n=108Totale groep
n=108

Buitenfuncties
n=74

Man
n=81

Vrouw 
n=27 15-35 

jaar
36-45 
jaar

46-55 jaar
56 jaar 

en ouder

Nee 79 73,1% 56 75,7% 74,1% 70,4% 86,4% 66,7% 65,0% 84,2%

Ja 29 26,9% 18 24,3% 25,9% 29,6% 13,6% 33,3% 35,0% 15,8%

Tabel 21

Voelt u zich over het algemeen veilig tijdens uw werk?

Leeftijdsklasse n=108Totale groep
n=108

Buitenfuncties
n=74

Man
n=81

Vrouw 
n=27 15-35 

jaar
36-45 
jaar

46-55 jaar
56 jaar 

en ouder

Nee 3 2,8% 3 4,1% 2,5% 3,7% 0% 3,7% 2,5% 5,3%

Ja 105 97,2% 71 95,9% 97,5% 96,3% 100% 96,3% 97,5% 94,7%

Tabel 22

Doorvragen op ‘soort agressie het afgelopen jaar’ levert de volgende antwoorden:
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B. Vormen van agressie waarmee men in aanraking komt

Hebt u, zo ja hoe vaak en met welke doelgroep in de afgelopen 12 maanden onderstaande vormen 
van agressie ervaren?

Totale groep
n=108

Buitenfuncties
n=74Vorm van agressie

Ja Nee
gem. 

aantal/jr*
Ja Nee

gem. 
aantal/jr*

Agressie in 
lichaamstaal

25,0%
(27)

75,0%
(81)

5,6
33,8%
(25)

66,2%
(49)

5,4

Licht verbale agressie
35,2%
(38)

64,8%
(70)

6,3
43,2%
(32)

56,8%
(42)

6,5

Zware verbale ofwel 
psychische agressie

5,6%
(6)

94,4%
(102)

2,3
6,8%
(5)

93,2%
(69)

1,8

Lichte vormen van 
fysieke agressie

4,6%
(5)

95,4%
(103)

2,6
4,1%
(3)

95,9%
(71)

2,3

Zware vormen van 
fysieke agressie

2,8%
(3)

97,2%
(105)

1
2,7%
(2)

97,3%
(72)

1

Agressie met 
gevaarlijke middelen

0% 100% n.v.t. 0% 100% n.v.t.

Agressie die gericht is 
op anderen

10,2%
(11)

89,8%
(97)

4,4
10,8%

(8)
89,2%
(66)

3,6

Tabel 23 : vormen van ervaren agressie afgelopen 12 maanden
* Het gemiddeld aantal keren van alleen degenen die met agressie te maken hebben gehad. Medewerkers
zonder ervaring met ongewenst gedrag zijn weggelaten.

- 41,7% (45 personen) hebben minimaal 1 vraag met ja beantwoord;
- Bij 8,3% (9 personen) was er sprake van een zwaardere vorm van agressie (meegeteld: Zware 

verbale ofwel psychische agressie, Lichte vormen van fysieke agressie, Zware vormen van 
fysieke agressie, Agressie met gevaarlijke middelen)

- Bij 6,5% (7 personen) was er sprake van de zwaarste vormen van agressie (meegeteld: Zware 
verbale ofwel psychische agressie, Zware vormen van fysieke agressie, Agressie met gevaarlijke 
middelen)

Uitgesplitst naar vorm van agressie en groepen agressors, over de totale responsgroep:

Agressie in lichaamstaal*
25% respondenten ervaart blootstelling (n=27)

Betrof voornamelijk: Aantal Percentage

Bezoekers 9 33,3%

Recreanten (wandelaar/fietser 
met/zonder hond) 

22 81,5%

Sporters (motoren, mountainbikes, 
ruiters)

15 55,6%

Jongeren 6 22,2%

Stroperij en/of andere criminele 
intenties

4 14,8%

Opmerkingen:

-collega
-vooral ATBers
-vooral bij toezicht
-weet niet precies hoe vaak dit per jaar gebeurt. Komt de 
laatste tijd wel vaker voor dat mensen niet aangesproken 
wensen te worden op hun gedrag

Tabel 24: ervaren agressieve lichaamstaal afgelopen 12 maanden, naar bron
*(non-verbaal): onuitgesproken boosheid van de ander, zoals tong uitsteken, middelvinger opsteken
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Lichte verbale agressie*
35,2% respondenten ervaart blootstelling (n=38)

Betrof voornamelijk: Aantal Percentage

Bezoekers 11 28,9%
Recreanten (wandelaar/fietser 
met/zonder hond) 

27 71,1%

Sporters (motoren, mountainbikes, 
ruiters)

20 18,5%

Jongeren 6 15,8%
Stroperij en/of andere criminele 
intenties

4 10,5%

Opmerkingen:

-buren van natuurterreinen
-buren van opdrachtgevers
-collega
-deelnemers groene en blauwe diensten
-eigen medewerkers die ontevreden waren met een 
antwoord

-vooral over de werkzaamheden tijdens houtoogst
-echte aantallen niet te noemen. De ene of de andere keer 
ervaar ik het ook anders, maar mensen willen hun hobby 
uitvoeren ( hond uitlaten, paard rijden, crossen, buiten 
wegen en paden, etc). Openstellingsregels en andere 
bezoekers hebben zij vaak lak aan.

Tabel 25: ervaren licht verbale agressie afgelopen 12 maanden, naar bron
*zoals: fel in discussie gaan, beledigen, uitschelden, verwensingen uiten, schreeuwen

Zware verbale ofwel psychische agressie*
5,6% respondenten ervaart blootstelling (n=6)
Betrof voornamelijk: Aantal Percentage

Bezoekers 0 0%
Recreanten (wandelaar/fietser 
met/zonder hond) 

5 83,3%

Sporters (motoren, mountainbikes, 
ruiters)

3 50,0%

Jongeren 3 50,0%
Stroperij en/of andere criminele 
intenties

2 33,3%

Opmerkingen: - ca 2 maal per jaar loopt het weleens erg hoog op
Tabel 26: ervaren zware verbale ofwel psychische agressie afgelopen 12 maanden, naar bron
* zoals: intimideren, treiteren, pesten, lastig vallen, stalken, irriteren, onder druk zetten en bedreigen met fysiek 
geweld

Lichte vormen van fysieke agressie* 
4,6% respondenten ervaart blootstelling (n=5) 

Betrof voornamelijk: Aantal Percentage

Bezoekers 0 0%
Recreanten (wandelaar/fietser 
met/zonder hond) 

3 75,0%

Sporters (motoren, mountainbikes, 
ruiters)

2 50,0%

Jongeren 1 25,0%
Stroperij en/of andere criminele 
intenties

2 50,0%

Letsel opgelopen 0 0%

Opmerkingen:
- buren van opdrachtgevers
- ca 2 maal per jaar loopt het weleens erg hoog op

Tabel 27: ervaren lichte vormen van fysieke agressie afgelopen 12 maanden, naar bron
*zoals: duwen, fysiek hinderen
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Zware vormen van fysieke agressie*
2,8% respondenten ervaart blootstelling (n=3)

Betrof voornamelijk: Aantal Percentage

Bezoekers 0 0%
Recreanten (wandelaar/fietser 
met/zonder hond) 

3 100%

Sporters (motoren, mountainbikes, 
ruiters)

1 33,3%

Jongeren 1 33,3%
Stroperij en/of andere criminele 
intenties

0 0%

Letsel opgelopen 0 0%

Opmerkingen:
1x meegemaakt dat een vrouw net deed of zij lastig gevallen 
werd door mij toen ik haar aansprak om de hond aan te 
lijnen. Dit zijn zeer lastige gevallen daar ik altijd alleen loop

Tabel 28: ervaren zware vormen van fysieke agressie afgelopen 12 maanden, naar bron
*zoals: slaan, schoppen, krabben, bijten, verwonden, aanranden, naar u gooien met spullen

Agressie met gevaarlijke middelen*: n.v.t.
*zoals: mes, pistool, knuppel, hond, wurgpoging

Agressie die gericht is op anderen*
10,2% respondenten ervaart blootstelling (n=11)

Veroorzaakt door: Aantal Percentage

Bezoekers 3 27,3%
Recreanten (wandelaar/fietser 
met/zonder hond) 

9 81,8%

Sporters (motoren, mountainbikes, 
ruiters)

7 63,6%

Jongeren 2 18,2%
Stroperij en/of andere criminele 
intenties

4 3,7%

Letsel opgelopen 0 0%
Opmerkingen: -

Gericht op: Aantal Percentage

Bezoekers 1 9,1%
Recreanten (wandelaar/fietser 
met/zonder hond) 

3 27,3%

Sporters (motoren, mountainbikes, 
ruiters)

4 36,4%

Jongeren 2 18,2%
Stroperij en/of andere criminele 
intenties

0 0%

Letsel opgelopen 0 0%

Opmerkingen:
- boswachters
- collega
- collega boa’s

Tabel 29: ervaren agressie die gericht is op anderen afgelopen 12 maanden, naar bron
*zoals: getuige zijn van agressie, maar ook erover horen, zien of lezen dat bezoekers, publiek, recreanten of 
collega’s slachtoffer zijn geweest van agressie
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Specifieke plaatsen en activiteiten in relatie tot agressie
Wanneer u afgelopen jaar met agressief gedrag te maken hebt gehad, gelden deze risico’s dan voor 
speciale plaatsen of activiteiten?

Totale groep
n=45

Aantal %

Ja 11 24,4%

Nee 34 75,6%

Waar of welke activiteiten
Hoe vaak per jaar 
bent u daar /
doet u dat?

In het bos

In natuurgebieden met name vlak bij een grotere plaats

Ik kom regelmatig voor toezicht in al die terreinen regelmatig

Surveillance/ toezicht 50

Tijdens surveillance / toezicht in onze natuurgebieden 365

Tijdens surveillance/ 300 uur alle gebieden 300 uur

Tijdens toezichtstaken

Toezicht houden/ wekelijks 52

Uitvoeren van toezichthoudende (Boa)taken 200

Uitvoering arbeidsvoorwaarden 100

Wijziging in beheer, sommige uitvoeringsmaatregelen 10

Tabel 30: specifieke plaatsen en activiteiten in relatie tot agressie, respons bij ervaren agressie.

3.3.2 conclusie

Eén op de vijf deelnemers, en ruim één op de vier (27%) van de mensen die voornamelijk buiten 
werken, zegt vaak te maken te hebben met lastig publiek tijdens het werk. Een even groot aantal 
(24% van de buitenwerkers) zegt ook soms persoonlijk te worden aangevallen of bedreigd. Dit zijn 
maar voor de helft dezelfde personen. Bijna een derde van de deelnemers heeft één van deze vragen, 
of beide met ‘ja’ beantwoord. Voor de buitendienst is dit 37,8% (28 van de 74).

Wanneer we specifieker doorvragen op de verschillende vormen van agressie, dan geeft één op de 
2,5 medewerker (41,7% van de deelnemers) aan het afgelopen jaar te maken te hebben gehad met 
enige vorm van agressief gedrag. In de meeste gevallen was er sprake van licht verbale agressie of 
agressie in lichaamstaal.

Naast medewerkers met een publieksfunctie hebben ook medewerkers die hoofdzakelijk op kantoor 
werken te maken gehad met ongewenst gedrag door derden. 

Op basis van de respons kunnen we concluderen dat:
− 2 op de 5 deelnemers de afgelopen 12 maanden in aanraking zijn gekomen met agressief gedrag 

van derden;
− bij 1 op de 5 deelnemers gebeurt dit naar hun beleving vaak.

Naar vorm van agressief gedrag kunnen we concluderen dat:
− zware verbale ofwel psychische agressie treft 1 op de 17 respondenten
− bij 8,3% was er sprake van een zwaardere vorm van agressie (meegeteld: Zware verbale ofwel 

psychische agressie, Lichte vormen van fysieke agressie, Zware vormen van fysieke agressie, 
Agressie met gevaarlijke middelen)

− bij 6,5% was er sprake van de zwaarste vormen van agressie (meegeteld: Zware verbale ofwel 
psychische agressie, Zware vormen van fysieke agressie, Agressie met gevaarlijke middelen)

− 1 op de 10 medewerkers heeft te maken gehad met agressie gericht op anderen
− agressie met gevaarlijke middelen is in deze groep niet vastgesteld
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Ruim een kwart van de deelnemers komt door het werk in situaties terecht die hem meer dan normaal 
emotioneel raakt. Gelukkig geven de meeste deelnemers (97,2% voor de totale groep en  95,9% van 
de buitenfuncties) aan over het algemeen een veilig gevoel te hebben tijdens het werk.

Voorzichtig kan geconcludeerd worden dat de onderzochte groep in Bos en Natuur, relatief hoog 
scoort ten opzichte van andere branches en vergelijkbaar is met deze van de gezondheidszorg.

Onderstaand diagram toont de meest recente cijfers van de Nationale Enquête 
Arbeidsomstandigheden en geeft een indruk van de scores binnen de bedrijfstakken. Opgemerkt dient 
te worden dat deze respons verdeeld is over alle binnen de betreffende sectoren aanwezige functies
en dat er geen onderscheid is gemaakt in de gradaties van agressief gedrag door derden.

0

5

10

15

20

25

T
o

ta
a
l

A
 L

a
n
d

b
o
u

w
,

b
o
s
b

o
u
w

 e
n

B
-E

 N
ijv

e
rh

e
id

(g
e

e
n

 b
o
u
w

) 
e
n

F
 B

o
u

w
n

ijv
e

rh
e
id

G
 H

a
n

d
e
l

H
 V

e
rv

o
e

r 
e
n

o
p
s

la
g

I 
H

o
re

c
a

J
 I
n
fo

rm
a
tie

 e
n

c
o

m
m

u
n
ic

a
tie

K
-L

 F
in

a
n

c
ië

le

d
ie

n
s

te
n
;

M
-N

 Z
a
k
e

lij
k

e

d
ie

n
s
tv

e
rl
e
n

in
g

O
 O

p
e
n
b

a
a
r

b
e
s

tu
u
r 

e
n

P
 O

n
d

e
rw

ijs

Q
 G

e
z

o
n
d

h
e

id
s
-

e
n

 w
e
lz

ijn
s

z
o
rg

R
-U

 C
u
ltu

u
r,

re
c
re

a
tie

, 
o

v
e
ri

g
e

2011

% Slachtofferschap op het werk Lichamelijk

gew eld Door klanten

% Slachtofferschap op het werk Pesten Door

klanten

© CBS, Den Haag/Heerlen en TNO, Hoofddorp,

16-4-2013

Tabel 31:  slachtofferschap op het werk door klanten – item lichamelijk geweld, item pesten. Per bedrijfstak 2011 
CBS. 

3.4. Ervaren gevolgen van agressie in het werk door derden

3.4.1 scores 

Hebt u de afgelopen 12 maanden ten gevolge van agressie en geweld op uw werk?

Door medewerkers, die eerder aangaven in aanraking te zijn geweest met ongewenst gedrag door 
derden in het werk, worden de volgende gevolgen aangegeven:

Ervaren gevolgen
n= 45

Aantal %

gevolgen ervaren, lichamelijk en/ of geestelijk? 2 4,4%
zich wel eens ziek gemeld? 0 0%
zich wel eens langer dan 4 weken ziek gemeld? 0 0%
wel eens minder goed gefunctioneerd in uw werk? 8 17,8%
langer dan 4 weken minder goed gefunctioneerd in uw werk? 0 0%
uw plezier in uw werk verloren? 4 8,9%
serieus overwogen van baan te veranderen? 0 0%

Opmerkingen: - gespannen/emotioneel (5 keer meegemaakt)
Tabel 32:  ervaren gevolgen van agressie in het werk door derden, respons bij ervaren agressie
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− 20% (9 personen) heeft minimaal 1 vraag met ja beantwoord;
− 4,4% (3 personen) hebben zowel hun werkplezier verloren als minder gefunctioneerd;
− 17,8% (8 personen) hadden een beheerderfunctie, 2,2% (1 persoon) een uitsluitend 

kantoorfunctie.

WerkVermogensMonitor Totaal n=203 

vs Blootstelling agressie n=45
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Figuur 11: werkvermogen bij blootstelling aan agressie
Donkere arcering (links)=groep totaal; lichte arcering (rechts)= groep blootstelling agressie

− 22,2% van degenen die de afgelopen jaar in aanraking kwamen met agressie op het werk, 
hebben een verminderd werkvermogen;

− 34,5% van de respondenten met verminderd werkvermogen uit de totaalgroep heeft de afgelopen 
12 maanden te maken gehad met agressie.

3 .4.2 conclusie

Van de 45 personen die agressief gedrag ervaren hebben, zeggen er 9 (20%) gevolgen ervaren. Bij 8 
personen heeft dit naar hun zeggen tot verminderd functioneren geleid. Bij 4 tot verlies van het 
werkplezier. 

Bij 22,2% (10 personen) van degenen die de afgelopen 12 maanden met agressie te maken hebben 
gehad, is een verminderd werkvermogen vastgesteld. Er is geen verband aangetoond tussen ervaren 
van gevolgen en een verminderd werkvermogen.

Uit de werkvermogensmonitor blijkt dat een relatief groot aantal van de personen met een verminderd 
werkvermogen de afgelopen maanden blootgesteld is aan agressie.

3 .5. Hoe omgegaan wordt met agressie in het werk 

3.5.1 scores

A. Zelf ondernomen acties om agressief gedrag te voorkomen

36,1% (39 personen) van de totale responsgroep geeft aan zelf actie te ondernemen om agressief 
gedrag te voorkomen. Van de groep die voornamelijk buiten werkt is dit 37,8% van de deelnemers.

Naar aanleiding van de open vraag Welke acties onderneemt u om agressie te voorkomen? worden 
de volgende acties genoemd. Zij zijn gegroepeerd naar drie aandachtsvelden:
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Eigen gedrag en communicatie:

− Respect voor elkaar:  - - eerlijkheid/transparantie  - - niet agressief overkomen
− Altijd netjes en correct blijven
− Altijd rustig blijven, tot 10 tellen, hoor en wederhoor toepassen, iemand rustig uit laten praten
− Begrip tonen naar mensen die hun onvrede uiten en daarna met oplossend vermogen tot een goede 

afronding van het gesprek proberen te komen
− Bemiddeling: rust inbrengen
− Degelijke voorbereiding, goed voorbereiden van afspraken
− Door aan te geven wat wel mag en niet gelijk met verboden komen
− Door de mensen te proberen uit te leggen wat voor een werkzaamheden je uitvoert en waarom  
− Eventueel mensen proberen te kalmeren
− Duidelijk aangeven wie je bent middels kleding of infobord achter autoruit
− Fatsoenlijk , rustig gesprek beginnen.
− Ga niet meer in discussie.
− Gesprek aangaan, luisteren
− Juiste benadering
− gesprekken voeren enz.
− Luisteren, in gesprek gaan met, grenzen aangeven
− Manier van benaderen
− Manier van optreden, open en rustig optreden
− Kalm blijven, luisteren, geruststellen,waakzaam, duidelijk zijn, oplossing zoeken, geen elle lange 
− Positieve houding ten aanzien van alle mensen.
− Praten
− Respectvol met andere mensen omgaan, proberen een ander zo min mogelijk te hinderen.
− Rustig blijven in de situatie
− Rustig blijven
− Weglopen
− Rustig blijven en persoon kalm benaderen met gesprek
− Verbaal
− Vriendelijk proberen te blijven
− Zo laag mogelijk instappen, kwetsbaar opstellen, medeleven betuigen
− Links laten liggen en doorlopen.
− Agressie remmend zijn (weerbaarheidstraining)
− Fatsoenlijk blijven
− Kalm blijven
− Niet zelf agressief te zijn
− Positief benaderen en aardig blijven
− Situatie zo vriendelijk en duidelijk mogelijk uitleggen en begrip vragen voor uitvoering van voldongen feiten 

als wet- en regelgeving.

− Vriendelijke uitleg om boosheid te voorkomen

Vaardigheden ontwikkelen:

− IBT training
− Weerbaarheidstraining

Voorbereiding en organisatie van het werk:

− Informatie verstrekken over uit te voeren werkzaamheden op het (deels voor publiek opengestelde) 
landgoed.

− juist in die gebieden veel te komen, duidelijk toch vriendelijk uitleg te geven waarom iets is, aangeven dat 
agressie niet getolereerd wordt. Na een waarschuwing in volgend geval proces-verbaal gegeven wordt en/of 
aangehouden kan worden

− Uitgerust te gaan werken en bij vermoeidheid dus niet te gaan werken.
− Vroegtijdig communiceren
− Moeilijke gesprekken met z`n tweeën voeren.

Er is in de uitspraken geen verschil geconstateerd naar man-vrouw-verdeling.
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B. Bekendheid met voorbeelden van maatregelen

Kent u voorbeelden van maatregelen op de werkplek die agressief gedrag en geweld helpen 
voorkomen dan wel te verminderen?

33,3% van de respondenten (36 personen) zijn bekend met één of meer van de genoemde 
voorbeelden van maatregelen. Van de groep die voornamelijk buiten werkt is dit 39,2% van de 
deelnemers (29 personen).

Voorbeelden maatregelen
n=108

mee bekend en 
ervaren

mee bekend, 
niet ervaren

niet mee bekend

Publiek op een open en rustige manier 
benaderen

31 28,7% 5 4,6% 72 66,7%

Volgen van cursus of training 22 20,4% 6 5,6% 80 74,1%
Met elkaar praten/ervaringen uitwisselen 31 28,7% 4 3,7% 73 67,6%
Met meerdere collega’s samenwerken 28 25,9% 6 5,6% 74 68,5%
Werk op publiekvriendelijke manier 
organiseren

25 23,1% 7 6,5% 76 70,4%

Altijd mobiel bereikbaar zijn 25 23,1% 8 7,4% 75 69,4%
Melden en registreren van incidenten 20 18,5% 11 10,2% 77 71,3%

Andere voorbeelden/opmerkingen:

- begrip tonen voor de ander
- waar dit kan toch een honden losloopgebied maken
- duidelijk zijn en niet gedogen (1 lijn volgen)
- bekend zijn in/ met je terreinen met bezoekers
- mensen open en eerlijk benaderen en eventueel 

behulpzaam zijn
Tabel 34: voorbeelden van bij deelnemers bekende maatregelen, totale groep

− Gemiddeld hebben degenen die bekend zijn met maatregelen 5 van de genoemde voorbeelden 
ervaren.

C. Preventief vanuit werkgever

Heeft uw werkgever u voorbereid op het voorkomen en omgaan met agressief gedrag en geweld?

32,4% (35 personen) zegt op één of meer van de genoemde voorbeelden voorbereid te zijn door de 
werkgever. Van de groep die voornamelijk buiten werkt is dit 37,8% van de deelnemers.
In onderstaande tabel zijn degenen meegenomen die aangeven door de werkgever voorbereid te zijn. 

Voorbeelden van preventie 
vanuit werkgever (n=35)

mee bekend en
ervaren

mee bekend, 
niet ervaren

niet mee bekend door u gewenst

Werkafspraken/beleid over 
voorkomen van agressie

11 31,4% 18 51,4% 5 14,3% 1 2,9%

Werkafspraken/beleid over 
omgaan met agressie

14 40,0% 15 42,9% 5 14,3% 1 2,9%

Werkafspraken/beleid over 
zorg na agressie

6 17,1% 17 48,6% 9 25,7% 3 8,6%

Foldermateriaal 7 20,0% 13 37,1% 12 34,3% 3 8,6%
Bespreken in werkoverleg 17 48,6% 13 37,1% 3 8,6% 2 5,7%
Onderwerp van 
functioneringsgesprek

11 31,4% 14 40,0% 7 20,0% 3 8,6%

Voorlichtingsbijeenkomst 
/toolbox

8 22,9% 13 37,1% 12 34,3% 2 5,7%

Training communicatie 14 40,0% 10 28,6% 7 20,0% 4 11,4%
Training conflicthantering 17 48,6% 8 22,9% 7 20,0% 3 8,6%
Training omgaan met 
bezoekers

19 54,3% 7 20,0% 8 22,9% 1 2,9%

Training klantvriendelijkheid 15 42,9% 10 28,6% 9 25,7% 1 2,9%
Tabel 35: voorbeelden van door werkgever aangeboden maatregelen, bij respons door de werkgever voorbereid
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In onderstaande tabel zijn alle deelnemers opgenomen. 

Voorbeelden van preventie vanuit 
werkgever (n=108)

mee bekend en 
ervaren

mee bekend, 
niet ervaren

niet mee bekend

Werkafspraken/beleid over voorkomen van 
agressie

11 10,2% 18 16,7% 79 73,1%

Werkafspraken/beleid over omgaan met 
agressie

14 13,0% 15 13,9% 79 73,1%

Werkafspraken/beleid over zorg na agressie 6 5,6% 17 15,7% 85 78,7%
Foldermateriaal 7 6,5% 13 12,0% 88 81,5%
Bespreken in werkoverleg 17 15,7% 13 12,0% 78 72,2%
Onderwerp van functioneringsgesprek 11 10,2% 14 13,0% 83 76,9%
Voorlichtingsbijeenkomst /toolbox 8 7,4% 13 12,0% 87 80,6%
Training communicatie 14 13,0% 10 9,3% 84 77,8%
Training conflicthantering 17 15,7% 8 7,4% 83 76,9%
Training omgaan met bezoekers 19 17,6% 7 6,5% 82 75,9%
Training klantvriendelijkheid 15 13,9% 10 9,3% 83 76,9%
Tabel 36: voorbeelden van door werkgever aangeboden maatregelen, totale groep
Opm: Van de respondenten die aangaven niet bekend te zijn met mogelijke preventiemaatregelen vanuit de 
werkgever, is niet inzichtelijk of een actie al dan niet gewenst zou zijn.

Hebt u afspraken gemaakt met uw werkgever over de acties die u samen kunt ondernemen na
blootstelling aan agressief gedrag en geweld?

Totale groep
n=108

Buitenfuncties
n=74

Aantal % Aantal %

Ja 9 8,3% 6 8,1%

Nee 99 91,7% 68 91,9%

De volgende afspraken worden vermeld:

- Aangifte wederspannigheid aan politie.

- Ik heb zelf alle actie ondernomen

- Incident melden, klachten formulier invullen

- Inschakelen professionele hulp

- Professionele hulp en gesprekken met collega`s

- Regelmatig overleg

- Via vertrouwenspersoon

- We kunnen dit melden en in ernstige gevallen zal er hulp zijn. Veel wordt ook met de politie besproken en 
opgelost

- In ernstige gevallen de boel de boel laten en politie inschakelen

- Wekelijks overleg, verslaglegging bij noodzaak

Tabel 37

Welke afspraken zou u met uw werkgever willen maken over de acties die u samen kunt ondernemen 
na blootstelling aan agressief gedrag en geweld?

Onderling praten
- bespreekbaar maken
- bespreekbaar maken
- bespreekbaar maken en houden
- bespreken
- erover praten
- evaluatie, wat eventueel niet of anders had moeten gebeuren.
- het is voldoende om hier tijdens werkoverleggen aandacht aan te geven
- over praten heeft al gunstige gevolgen
- overleg en begeleiding
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Beleid en procedurele afspraken maken

- nazorg intern regelen, mits de kennis er is
- programma maken voor eventuele toekomstige zaken
- bespreken in werkoverleg volstaat
Voorbereiden en organisatie van het werk

- Door samen te werken en samen op te treden
- niet alleen werken in buitencentrum
- buitencentrum samen afsluiten
- geld in kluis buitencentrum
- buitenverlichting buitencentrum op timer
- bij alarm buitencentrum voor 8.00 uur en na 18.00 uur door alarmdienst laten nakijken
Vaardigheden ontwikkelen

- een cursus agressie volgen

Overige opmerkingen
- eerst zelf oplossen
- Geen
- geen, bespreken in werkoverleg volstaat.
- geen, ik spreek hier ook niet echt over geweld. Meer over lastige deelnemers. Vaak ook wel bekend bij de 

gemeente. Het is voldoende om hier tijdens werkoverleggen aandacht aan te geven.
- geen, niet van toepassing
- ik werk er liever preventief aan
- overleg is geregeld, goede verslaglegging, eventueel inschakelen professionele hulp
- samen bespreken incident en samen bepalen van eventuele vervolgactie
- snelle bespreking van het geval en afhandeling ervan.
- wat te doen na incident, registreren, evalueren leermomenten.

Wanneer u onverhoopt te maken hebt gehad met agressief gedrag of geweld op uw werk, welke 
(na)zorg hebt u dan genoten (meerdere antwoorden mogelijk)?

Groep totaal
Groep Blootstelling 

aan agressieNazorg vanuit werkgever
n=108

Aantal % Aantal %

Hulp van collega’s tijdens een agressief incident 27 25,0% 18 40,0%
Hulp van collega’s na een agressief incident 20 18,5% 15 33,3%
Hulp van leidinggevende/werkgever na een agressief 
incident

23 21,3% 14 31,1%

Professionele (psychische) hulp na een agressief 
incident

6 5,6% 4 8,9%

Wel gewenst, niet geboden 6 5,6% 2 4,4%
Vind ik niet nodig 45 41,7% 13 28,9%

Opmerkingen:

- Bespreekbaar maken van gedrag van mensen kan helpen om daar zelf beter uit te 
komen. Daarnaast wordt ook duidelijk wie en waar dit veel voorvalt. Collega’s (ook 
van andere instanties) erbij betrekken kan goed helpen, daar zij vaak met dezelfde 
personen aan de stok hebben

- niet gehad 
- niet nodig bevonden, wel besproken / gedeeld met collega`s
- slechts verbaal agressief gedrag ervaren en met collega`s besproken
- Vaak niet nodig

Tabel 38: geboden nazorg vanuit werkgever, totale groep versus groep afgelopen 12 maanden blootgesteld aan 
agressie

- Van de deelnemers die de afgelopen 12 maanden met agressie te maken hebben gehad zegt 
66,7% (30 personen) na een incident op één of meer van de genoemde voorbeelden nazorg te 
hebben gekregen van de werkgever. 

- Onder de 33,3% (15 personen) die aangeven geen nazorg te hebben gehad, zitten 2 situaties van 
zware psychische, 1 van licht fysieke en 1 van zware agressie.
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3.5.2 conclusies

63,9% van de deelnemers zegt geen acties te ondernemen om agressie van derden te voorkomen.
36,1% van alle respondenten (37,8% van de groep die voornamelijk buiten werkt) geeft aan zelf actie 
te ondernemen om agressief gedrag te voorkomen. Spontaan benoemen zij dan voornamelijk acties 
gericht op het eigen gedrag en manier van communiceren met het publiek. 5 opmerkingen worden 
gemaakt over voorbereiden en organiseren van het werk. 2 personen noemen spontaan training als 
preventie-instrument.

Bij gericht doorvragen op mogelijke preventiemaatregelen, blijkt dat van de totale groep slechts één 
op de drie à vier werkenden bekend is met de verschillende mogelijkheden. Bij de groep die 
voornamelijk buiten werkt is dit 1 op de 2,5 persoon. Zij weten gemiddeld 5 acties te noemen. 67% is 
niet of nauwelijk bekend met de genoemde voorbeelden.

Eén op de drie medewerkers geeft aan enige vorm van voorbereiding te hebben gehad van de 
werkgever. Bij de groep die voornamelijk buiten werkt is dit 1 op de 2,5 persoon.

De totale groep is vergelijkbaar met de resultaten van de Arbobalans 2011: 32% van de werknemers 
zegt daar dat voldoende maatregelen getroffen zijn tegen ‘intimidatie, agressie of geweld extern’ 

Eén op de 12 deelnemers heeft met de werkgever afspraken gemaakt rondom nazorg bij blootstelling 
aan agressie. Er blijkt behoefte aan afspraken rondom de thema’s:
− Onderling bespreken en evalueren
− Beleidsafspraken en procedures rondom zowel nazorg als preventie
− Training volgen

Bij 2/3e van de incidenten met agressief gedrag wordt door de werkgever of collega’s hulp geboden.

3.6. Ongewenst gedrag binnen eigen bedrijf

Tot slot zijn nog enkele vragen gesteld over het eigen bedrijf.

3.6.1 scores

Hebt u regelmatig conflicten binnen uw organisatie/bedrijf?
Ja Nee n.v.t.

Met collega’s 6 5,6% 98 90,7% 4 3,7%

Met leidinggevende 4 3,7% 100 92,6% 4 3,7%

Met werkgever 3 2,8% 100 92,6% 5 4,6%

Opmerkingen:

- dagelijks werk, voortgang en visie
- divers
- enkele keer met een collega, dat we elkaar niet zo goed liggen. Over uit te 

voeren werkzaamheden. Maar dit is eigenlijk verwaarloosbaar.
- Ik ben ook leidinggevende en met de werkverdeling met ene collega blijft altijd 

moeilijk
- planning. 
- alleen nu niet meer andere leidinggevende
- werkbesprekingen
- winkel/ inkoop

Tabel 39: regelmatig conflicten binnen organisatie/bedrijf, totale groep

− 7,4% (8 personen) heeft minimaal 1 vraag met ja beantwoord;
− Slechts 3 personen ervaren meerdere conflicten.
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Heerst er een onprettige sfeer binnen uw organisatie/bedrijf?
Ja Nee n.v.t.

Met collega’s 6 5,6% 100 92,6% 2 1,9%

Met leidinggevende 5 4,6% 100 92,6% 3 2,8%

Met werkgever 6 5,6% 96 88,9% 6 5,6%

Opmerkingen:

- afstemming tussen binnen/ buitendienst
- betreft 1 leidinggevende…. 
- de regie
- door krimp van het personeelsbeleid is niet duidelijk welke invloed dit op ons 

team heeft. Dit geeft veel onrust.
- geen openheid, geen vertrouwen, leidinggevende heeft weinig inzicht in het werk
- je wordt niet serieus genomen
- kan niet met ja of nee antwoorden: na een reorganisatie kost het tijd om alle 

neuzen dezelfde kant op te krijgen. Maar de sfeer is op dit moment niet optimaal 
goed te noemen.

- leiding kon motiverender overkomen maar is afgestompt! Na lang dienstverband 
en overspannen te zijn geweest

- organisatie ontwikkelingsplannen
- problemen rond vast contract, inmiddels opgelost, ebt wel weg hoop ik
- sommige collega`s zijn bij voortduring negatief of hebben geen respect voor 

andermans kennis en kunde.
- wegens reorganisatieontwikkelingen.
- wel in het team maar niet op mij als individu

Tabel 40: onprettige sfeer binnen eigen organisatie/bedrijf, totale groep

− 12% 13 personen) heeft minimaal 1 vraag met ja beantwoord;
− niemand heeft 2 vragen positief beantwoord;
− 2 personen hebben alle vragen positief beantwoord. 

Voelt u zich gewaardeerd binnen uw organisatie/bedrijf?
Ja Nee n.v.t.

Met collega’s 97 89,8% 5 4,6% 6 5,6%

Met leidinggevende 94 87,0% 11 10,2% 3 2,8%

Met werkgever 82 75,9% 18 16,7% 8 7,4%

Opmerkingen:

- gevoel dat we te duur zijn uitbesteden goedkoper is.
- heb niet het idee dat de werkgever het werk dat wij doen altijd evenveel 

waardeert ondanks dat je er bij nacht en ontij 24/7 mee bezig bent wil je het goed 
doen. En ik voel me af en toe niet helemaal gesteund.

- mijn collega’s en leidinggevende willen mij graag behouden maar mijn werkgever 
verlengt mijn contract niet

- niet nakomen van afspraken
- rommelige werksituatie, waar overigens wel aan wordt gewerkt. Dagelijkse 

praktijk is een rommelige werkruimte: overdaad aan werk.
- te weinig leiding, hoge werkdruk
- voor allen geldt dat waardering niet uitgesproken wordt en het ontbreekt aan een 

teamgeest

Tabel 41: gevoel van waardering binnen eigen organisatie/bedrijf, totale groep

− 81,5 % (88 personen) heeft minimaal 1 vraag met ja beantwoord; 
− 11,1% (12 personen) heeft 2 vragen positief beantwoord;
− 73,1% (79 personen) hebben alle vragen positief beantwoord. 

3.6.2 conclusies

Ruim 9 van de 10 deelnemers geven aan een prettige werksfeer en een gewaardeerd gevoel te 
ervaren.
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3.7. Tips van deelnemers 

Afrondend is gevraagd of de deelnemers tips zouden willen geven ter voorkoming en omgaan met 
agressief gedrag en geweld. Het merendeel van de deelnemers heeft hiervan gebruik gemaakt. 
Hieronder vindt u deze gebundeld.

Richting collega’s

A. Eigen gedrag en communicatie: Publiek op een open en rustige manier benaderen
- toon respect - - maak geen ruzie - - blijf in gesprek - - beantwoord eventueel geweld niet met 

geweld
- luisteren
- altijd kalm blijven en probeer begrip te tonen voor de frustratie van diegene. 
- probeer er achter te komen waar de andere en grief over heeft zonder zelf boos te worden.
- altijd rustig blijven, luisteren en zonder stemverheffend praten, elkaar uit laten praten, tot 10 

tellen en eventueel in een ander ruimte het uitpraten ( koffie), breng iemand op andere 
gedachten, vertel hem waar hij mee bezig is en wat de consequenties kunnen zijn.

- blijf vooral rustig om escalatie te voorkomen, toon begrip voor de ander zijn standpunt en stel 
de ander een wandeling voor om een en ander te overdenken/tot rust te komen.

- en altijd je eigen veiligheid in het oog houden
- ga uitgerust en fit aan het werk en probeer je werk een beetje te relativeren. Neem het 

allemaal niet al te serieus
- hard wegrennen
- het negeren van mensen die agressief zijn
- gastheer zijn
- luister eerst, tel tot tien en bedenk dat bezoekers klanten zijn en benaderd willen worden zoals 

je ook zelf benaderd wilt worden
- groet altijd
- probeer niet ten koste van alles om iets recht te zetten. Later kan je ook dingen regelen als je 

gegevens hebt (signalement,kenteken ed). Gezond en veilig thuis komen is het belangrijkste
- rustig blijven en op tijd weglopen en een andere keer opnieuw proberen.
- selectief aanspreken
- leg uit waarom je iets doet en hoe je werkt
- eerst de agressie laten uitrazen
- moeilijke gesprekken met z’n tweeën voeren

B. Vaardigheden ontwikkelen: Volgen van cursus of training
- volg een cursus weerbaarheid
- mensen die er mee te maken krijgen en er last van hebben zouden een training kunnen 

volgen of het een keer via intervisie bespreekbaar maken.

C. Voorbereiding en organisatie van het werk:
§ Uitgerust en fit aan het werk gaan

§ Met elkaar praten/ervaringen uitwisselen

§ Met meerdere collega’s samenwerken
- nooit helemaal alleen in een gebouw of terrein zijn
- wat betreft surveillance is de beste preventieve bestrijding om in tweetallen op te treden.
- zoveel mogelijk in koppels in avonddiensten
- bij toezicht (boa) dit met twee personen doen. Leert dat men vaker wat inbindt om zich 

buitensporig te gaan gedragen
- indien situaties dreigen te escaleren afstand nemen of weggaan uit die omgeving en 

assistentie van politie inschakelen
- moeilijke gesprekken samen voeren

§ Werk op publiekvriendelijke manier organiseren
- zorg dat je herkenbaar bent dit voorkomt m.i. al heel veel
- duidelijk zijn en niet gedogen (1 lijn volgen)
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§ Altijd mobiel bereikbaar zijn 

§ Veiligheid van de werkomgeving
- juist in risicogebieden veel te komen
- bekend zijn in/ met je terreinen met bezoekers

D. Nazorg: Melden en registreren van incidenten
- erna registreren evalueren leidinggevende
- nazorg intern regelen, mits de kennis er is 
- programma maken voor eventuele toekomstige zaken 
- overleg en begeleiding 
- samen werken en samen optreden

Naar werkgever of leidinggevende: 

A. Beleid
- zorg dat alles voor elkaar is dan hebben mensen ook weinig reden tot agressie en geweld
- nazorg intern regelen, mits de kennis er is
- programma maken voor eventuele toekomstige zaken 
- bespreekbaar maken van gedrag van mensen kan helpen om daar zelf beter uit te komen. 

Daarnaast wordt ook duidelijk wie en waar dit veel voorvalt. Collega’s (ook van andere 
instanties) erbij betrekken kan goed helpen, daar zij vaak met dezelfde personen aan de stok 
hebben

- Er in een werkoverleg een vast aandachtspunt van maken, er word aan mij nooit iets 
gevraagd over surveillance!

- formuleer ongewenst gedrag in gedragscode
- training je medewerkers verbaal die gezien hun functie regelmatig met fors agressief 

gedrag/geweld te maken kunnen krijgen
- faciliteer je medewerkers met beschermingsmiddelen en contactmogelijkheden voor hulp 

tijdens en na een incident
- zich als gastheer opstellen en niet als de bos eigenaar zelf 
- het BOA schap er af halen, we zijn geen politie agenten ‘
- voorlichting richting publiek hoe wij omgaan met agressief gedrag
- serieuze ondersteuning van collega’s bij problemen

B. Vaardigheden ontwikkelen: Volgen van cursus of training
- op plaatsen waar het voorkomt (bijv. in terreinen) de medewerkers scholen in hoe ermee om 

te gaan
- een cursus agressie volgen
- cursus omgaan met geweld
- bied Boa’s een cursus zelfverdediging en laat ze niet alleen optreden maar met een collega
- ik heb weinig ervaring met agressiviteit. Tips zijn wel welkom
- trainingen voor BOA`s

C. Voorbereiding en organisatie van het werk:

§ Leiderschap
- ga eens mee op pad om te ervaren wat er voorvalt
- kijk en luister goed naar je medewerkers, vooral de introverte onder hen. Beheerders zijn 

mannen die graag stoer zijn en dus niet snel voor hun gevoel uit komen.
- laagdrempelig maken om te melden bij werkgever, vertrouwen hebben in eigen personeel, 

personeel steunen en achteraf evalueren.
- leidinggevende moet het probleem kunnen analyseren, gaan voor een oplossing, bemiddelen. 

hij of zij mag geen onderdeel worden van het conflict.
- luister naar de gevoelens van de medewerkers
- medewerker serieus nemen in zijn/haar klacht hierover en een regeling omgaan met geweld 

hebben binnen de organisatie 
- meer communicatie over gezamenlijkheid
- mensen in hun waarde laten. Meer relativeren en niet van elke mug een olifant maken
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- verdiep u eens in het werk van de medewerker in het veld en erken de kleine dingen waar de 
mensen in het veld tegen aanloop. bagatelliseer dit niet

§ Met elkaar praten/ervaringen uitwisselen
- samen bespreken incident en samen bepalen van eventuele vervolgactie 
- vast agendapunt in werkoverleg
- goede verslaglegging 
- alle problemen evalueren
- snelle bespreking van het geval en afhandeling ervan 
- evalueren leermomenten

§ Met meerdere collega’s samenwerken
- bij toezicht (boa) dit met twee personen doen. Leert dat men vaker wat inbindt om zich 

buitensporig te gaan gedragen 
- medewerkers niet alleen in terreinen en gebouwen aan het werk te laten zijn
- niet alleen werken in buitencentrum
- buitencentrum samen afsluiten
- geld in kluis buitencentrum
- bij alarm buitencentrum voor 8.00 uur en na 18.00 uur door alarmdienst laten nakijken

§ Werk op publiekvriendelijke manier organiseren
- vroegtijdig informatie verstrekken over uit te voeren werkzaamheden 
- waar dit kan toch een honden losloopgebied maken
- juist in risicogebieden veel te komen
- huisregels opstellen, meer gedragen worden tijdens werk in uitvoering
- meer toezicht

§ Altijd mobiel bereikbaar zijn

§ Veiligheid van de werkomgeving
- lastige deelnemers zijn vaak ook wel bekend bij de gemeente 
- buitenverlichting buitencentrum op timer

§ Faciliteiten
- mediteren op het werk 
- BOA’s meer contact laten hebben met Politie/ andere BOA`s
- veldmedewerkers meer betrekken bij planning van het beheer

D. Nazorg: Melden en registreren van incidenten
- eventueel inschakelen professionele hulp
- goede nazorg na conflictsituaties
- men moet een platform creëren waar je zonder concessies je ei kwijt kan
- Leidinggevende van de `dader` aanspreken op diens gedrag.

Ter verhoging van het werkplezier en/of vermindering van de werkstress zouden deelnemers 
graag de volgende punten anders zien:

Tot slot is deelnemers gevraagd welke punten zij graag anders zouden zien, teneinde meer 
werkplezier en minder stress te kunnen hebben. Het merendeel van de deelnemers heeft hiervan 
gebruik gemaakt. Hieronder vindt u alle gemaakte opmerkingen.

§ Persoonlijk aandachtspunten
- ben niet optimaal tevreden, door onoverzichtelijke werksituatie. Maar er wordt door leidinggevende 

wel aandacht aan gegeven. Heb moeite met afwachten en de controle niet hebben, maar praat daar 
wel gemakkelijk over. Mijn werkplezier zal nog even uitgesteld moeten worden!

- ik heb plezier en probeer veel energie in thuis en hobby`s te steken om stress van je af te houden!
- ik werk met veel plezier en heb geen last van stress :-)
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§ Samenwerken – gedrag onderling
- dat elke werknemer zich inzet voor een prettige samenwerking binnen een team. En daar ook 

moeite voor te willen doen.
- dat iedereen in het team gewaardeerd wordt waar hij of zij voor staat.
- goed communiceren. Niet praten over collega`s maar mét collega`s
- meer respect voor elkaar en elkaars kennis en kunde
- elkaar vertouwen en waarderen op elkaars sterke punten
- nog meer open relatie
- waardering
- samenwerking
- open communicatie
- elkaar wat gunnen

§ Leiderschap 
- het gebeurt wel dat als iemand niet functioneert er een omweg wordt gezocht om zaken voor elkaar 

te krijgen. Mensen die ontoelaatbaar gedrag vertonen moeten daar voor worden aangepakt. 
Gedogen leidt tot vergroting van het probleem. Elkaar aanspreken op goed en slecht gedrag 
verdient verbetering.

- ik zou graag wat meer steun vanuit de werkgever ontvangen, het gevoel krijgen dat je werkgever 
achter je staat en het vertrouwen hebben/krijgen tot het tegendeel bewezen is. Is lastig omdat de 
werkgever vaak wel de incidenten/dingen die fout gaan  te horen krijgt maar weinig tot niets hoort 
wat wel goed gaat en waar juist het meest energie in zit. Zo zou er een verkeerd beeld kunnen 
ontstaan.

- meer communicatie over gezamenlijk uitgangspunt
- meer waardering voor je inzet en overuren dienen door de werkgever als uitzonderlijk te worden 

beschouwd en niet als normaal.
- waardering in het meedenken ter verbetering van de effectiviteit en efficiëntie

§ Organisatorische aandachtspunten
- men moet een platform creëren waar je zonder concessies je ei kwijt kan.
- duidelijke taakverdeling
- doorgroeimogelijkheden werk + salaris
- betere huisvestiging/kantoor
- betere planning, vraag eens hoelang iets duurt om een reparatie uit te voeren
- toezicht in tweetallen
- betere balans tussen tijd en hoeveelheid werk
- meer contact met mijn collega`s
- meer naar buiten
- meer samenwerking duidelijk taken en bevoegdheden
- meer toezicht
- meer leiding over BE
- minder duidelijke structuren, open werksfeer
- veldmedewerkers meer betrekken bij planning van het beheer
- serieuze ondersteuning van collega’s bij problemen.
- werkdruk vermindering en betere communicatie en meer begrip.
- voorlichting richting publiek hoe wij omgaan met zulk gedrag

§ Geen veranderingen nodig
- goed zo
- ik heb voldoende werkplezier
- niet van toepassing

§ Overige
- de hoofdprijs in de Staatsloterij winnen!
- de regie achter de rug is
- meer loon
- minder onzekerheden.
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3.8. Samenvattende conclusies onderzoek naar agressie door 
derden in het werk

3.8.1. Mate van blootstelling

41,7% van de deelnemers heeft het afgelopen jaar agressie van derden ervaren. 21% geeft aan dit 
vaak mee te maken. Agressie van derden doet zich niet overal, niet in elke functie, niet even vaak en 
niet overal in dezelfde vorm voor. Naast medewerkers met een publieksfunctie hebben ook 
medewerkers die hoofdzakelijk op kantoor werken  hiermee te maken gehad. 

Ruim een kwart van de deelnemers komt door het werk in situaties terecht die hem of haar meer dan 
normaal emotioneel raakt. Gelukkig geven de meeste deelnemers (97,2% voor de totale groep en  
95,9% van de buitenfuncties) aan over het algemeen een veilig gevoel te hebben tijdens het werk.

Van de 45 personen die agressief gedrag ervaren hebben, zegt 20% gevolgen te ervaren. Bij 8 
personen heeft dit naar hun zeggen tot verminderd functioneren geleid. Bij 4 tot verlies van het 
werkplezier. 

Bij 22% van degenen die met agressie te maken hebben gehad, is een verminderd werkvermogen 
vastgesteld.

Uit de werkvermogensmonitor blijkt dat een relatief groot aantal van de personen met een verminderd 
werkvermogen de afgelopen maanden blootgesteld is aan agressie.
Bij 22,2% is een verminderd werkvermogen vastgesteld.
Deze groep scoort relatief hoogt t.o.v. andere branches en is hiermee vergelijkbaar met de 
gezondheidszorg.

Dergelijke vormen van ongewenst gedrag door derden kan leiden tot stress en angst en daardoor tot 
het slechter functioneren van medewerkers. In extreme gevallen kan dit leiden tot lichamelijk en/of 
psychisch letsel, langdurig ziekteverzuim of het uittreden uit de sector/ het bedrijf.

3.8.2. Wijze waarop met agressie door derden in het werk wordt omgegaan

36,1% van alle respondenten en 37,8% van de groep die voornamelijk buiten werkt, geeft aan zelf 
actie te ondernemen om agressief gedrag te voorkomen. Het merendeel van deze acties richt zich op 
het eigen gedrag en manier van communiceren met het publiek. 5 opmerkingen worden gemaakt over 
voorbereiden en organiseren van het werk. 2 personen noemen spontaan training als preventie-
instrument.

Bij gericht doorvragen op mogelijke preventiemaatregelen, blijkt dat van de totale groep slechts één 
op de drie werkenden (33%) bekend is met de verschillende mogelijkheden. Bij de groep die 
voornamelijk buiten werkt is dit 1 op de 2,5 persoon (39%).

Eén op de drie medewerkers (32%) geeft aan enige vorm van voorbereiding te hebben gehad van de 
werkgever. Bij de groep die voornamelijk buiten werkt is dit 1 op de 2,5 (38%).

De totale groep is vergelijkbaar met de resultaten van de Arbobalans 2011: 32% van de werknemers 
zegt daar dat voldoende maatregelen getroffen zijn tegen ‘intimidatie, agressie of geweld extern’ 

Eén op de 12 deelnemers heeft met de werkgever afspraken gemaakt rondom nazorg bij blootstelling 
aan agressie. Er blijkt behoefte aan afspraken rondom de thema’s:
− Onderling bespreken en evalueren
− Beleidsafspraken en procedures rondom zowel nazorg als preventie
− Training volgen
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3.8.3. Tips vanuit de deelnemers ter voorkoming en nazorg van ongewenst gedrag door derden

Vrijwel alle deelnemers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid tips aan collega’s en 
organisaties te geven en verbetervoorstellen te doen. In hoofdstuk 7 vindt u hiervan de uitgebreide 
opgave. Samengevat omvat dit de volgende onderwerpen:

Voor de eigen collega’s:
§ Gericht op eigen gedrag en communicatie: Publiek op een open en rustige manier benaderen
§ Vaardigheden ontwikkelen: Volgen van cursus of training
§ Voorbereiding en organisatie van het werk:

- Uitgerust en fit aan het werk gaan
- Met elkaar praten/ervaringen uitwisselen
- Met meerdere collega’s samenwerken
- Werk op publiekvriendelijke manier organiseren
- Altijd mobiel bereikbaar zijn 
- Veiligheid van de werkomgeving

§ Nazorg: Melden en registreren van incidenten

Naar werkgever of leidinggevende: 
§ Beleidsmatige activiteiten

- zorg dat alles voor elkaar is dan hebben mensen ook weinig reden tot agressie en geweld
- formuleer ongewenst gedrag in gedragscode
- programma maken voor eventuele toekomstige zaken 
- bespreekbaar maken van gedrag van mensen kan helpen om daar zelf beter uit te komen. 

Daarnaast wordt ook duidelijk wie en waar dit veel voorvalt. Collega’s (ook van andere 
instanties) erbij betrekken kan goed helpen, daar zij vaak met dezelfde personen aan de stok 
hebben

- er in een werkoverleg een vast aandachtspunt van maken, er word aan mij nooit iets gevraagd 
over surveillance!

- voorlichting richting publiek hoe wij omgaan met agressief gedrag
- zich als gastheer opstellen en niet als de bos eigenaar zelf 
- het BOA schap er af halen, we zijn geen politie agenten ‘

§ Vaardigheden ontwikkelen: Volgen van cursus of training
- train je medewerkers verbaal die gezien hun functie regelmatig met fors agressief 

gedrag/geweld te maken kunnen krijgen
§ Voorbereiding en organisatie van het werk:
§ Leiderschap

- ga eens mee op pad om te ervaren wat er voorvalt
- kijk en luister goed naar je medewerkers, vooral de introverte onder hen. Beheerders zijn 

mannen die graag stoer zijn en dus niet snel voor hun gevoel uit komen.
- medewerker serieus nemen in zijn/haar klacht hierover 
- mensen in hun waarde laten. Meer relativeren en niet van elke mug een olifant maken
- laagdrempelig maken om te melden bij werkgever, vertrouwen hebben in eigen personeel, 

personeel steunen en achteraf evalueren.
- leidinggevende moet het probleem kunnen analyseren, gaan voor een oplossing, 

bemiddelen. hij of zij mag geen onderdeel worden van het conflict.
- meer communicatie over gezamenlijkheid
- verdiep u eens in het werk van de medewerker in het veld en erken de kleine dingen waar 

de mensen in het veld tegen aanloop. bagatelliseer dit niet
§ Met elkaar praten/ervaringen uitwisselen

- samen bespreken incident en samen bepalen van eventuele vervolgactie 
- vast agendapunt in werkoverleg
- goede verslaglegging 
- alle problemen en leermomenten evalueren
- snelle bespreking van het geval en afhandeling ervan 

§ Met meerdere collega’s samenwerken op terreinen en in gebouwen
§ Werk op publiekvriendelijke manier organiseren

- vroegtijdig informatie verstrekken over uit te voeren werkzaamheden 
- waar dit kan toch een honden losloopgebied maken
- meer toezicht
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- juist in risicogebieden veel te komen
- huisregels opstellen, meer gedragen worden tijdens werk in uitvoering

§ Altijd mobiel bereikbaar zijn
§ Veiligheid van de werkomgeving

- lastige deelnemers zijn vaak ook wel bekend bij de gemeente 
- buitenverlichting buitencentrum op timer

§ Faciliteiten
- mediteren op het werk 
- faciliteer je medewerkers met beschermingsmiddelen en contactmogelijkheden voor hulp 

tijdens en na een incident
- veldmedewerkers meer betrekken bij planning van het beheer
- BOA’s meer contact laten hebben met Politie/ andere BOA`s

§ Nazorg: melden en registreren van incidenten
- eventueel inschakelen professionele hulp
- goede nazorg na conflictsituaties
- serieuze ondersteuning van collega’s bij problemen
- nazorg intern regelen, mits de kennis er is
- men moet een platform creëren waar je zonder concessies je ei kwijt kan
- leidinggevende van de `dader` aanspreken op diens gedrag



Vandaag werken aan morgen voor bos en natuur april 2013 - Stigas

Pagina 50 van 64

4. Advies

Hieronder is een aantal aanbevelingen opgenomen naar aanleiding van de resultaten uit het project 
‘Vandaag werken aan morgen in Bos en Natuur’. Deze zijn onderscheiden naar de twee behandelde 
thema’s:
A. Centrale aandacht voor het bevorderen van vitaliteit regiseren
B. Preventie van agressief gedrag en geweld

Hieronder werken we deze verder uit.

A. Centraal aandacht voor het bevorderen van vitaliteit regiseren

§ Bewustwording stimuleren, middels:
- Aandacht voor het project ’Vandaag werken aan morgen in Bos en Natuur’ verder uitdragen
- Aandacht voor de werkvermogensonderwerpen besteden tijdens landelijke, regionale 

samenkomsten, themabijeenkomsten 
- Sectorgewijs aansluiten bij activiteiten die andere organisaties, zoals Stigas met de actie 

‘Werken aan Morgen’,initiëren. Onderdeel vormt een vitaliteitsscan, die ontwikkeld wordt voor 
bedrijven als hulpmiddel om met vitaliteit aan de slag te gaan.

§ Train-de-trainer workshops
In het kader van het projectvoorstel ‘Informatievoorziening ziekteverzuimpreventie’ worden train-
de-trainer workshops ontwikkeld om sleutelfiguren in staat te stellen aandacht voor gezond en 
vitaal leven en werken in hun eigen organisaties uit te dragen.

§ Toolkit ‘Werken aan Morgen’
Stigas ontwikkelt momenteel een digitale toolkit met goede voorbeelden. Deze wordt medio 
augustus van dit jaar online gebracht.

§ Arbocatalogus
In de rapportage zijn diverse verbetermogelijkheden aangegeven voor deelgroepen. Het is aan te 
bevelen de conclusies en deze verbetermogelijkheden mee te nemen in de doorontwikkeling van 
de arbocatalogus.

B. Preventie van agressief gedrag en geweld

§ Bewustwording stimuleren, middels:
- Communicatiecampagne voor werkenden in de sector (voorbeelden hoofdstuk 3.7. gebruiken) 
- Communicatiecampagne voor recreanten en bezoekers over wat gepast en ongepast gedrag 

is en daarbij aanspreken op eigen verantwoordelijkheid. Te overwegen valt daarbij ‘Zero-
tolerance beleid’ in te voeren. Zero-tolerancebeleid omvat:
- Publieke posters met de boodschap dat alle vormen van agressie en geweld niet worden 

getolereerd 
- Een trainingsdag waarbij werknemers wordt geleerd agressie niet te tolereren 
- Een waarschuwingssysteem voor bezoekers dat uiteindelijk kan resulteren in een 

bezoekverbod
- Foldermateriaal (naar idee van het al ontwikkelde arbo-informatieblad 40 Omgaan met 

agressie, geweld en seksuele intimidatie (2006)
- Filmpjes / animaties met bijvoorbeeld als thema ‘en zo gaan wij nu met elkaar om’
- Aandacht op landelijke, regionale samenkomsten
- Themabijeenkomsten 

§ Trainingen
Promoot de inzet van trainingen om de weerbaarheid van medewerkers met betrekking tot 
agressie en geweld te bevorderen. Nederland kent diverse organisaties die bewezen hebben 
hierin succesvol te zijn. Onderzoek of met hen een maatwerkaanpak neergezet kan worden.
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Concrete acties daartoe:
- evalueren op inhoud, doelmatigheid, en laagdrempeligheid
- deelname stimuleren door gericht te promoten

§ Toolkit ontwikkelen
Om laagdrempelig concrete handvatten te kunnen bieden, zou een toolkit ontwikkeld kunnen 
worden. Met daarin goede praktijken en hulpmiddelen om aandacht voor preventie, omgaan en 
nazorg van agressief gedrag te bevorderen.
Onderwerpen die hierin naar voren kunnen te komen (zie ook Arbocatalogus Bos en Natuur in de 
bijlage):
- werkoverleg
- voorlichting / toolbox
- functioneringsgesprek
- (functiegerichte) Risico-inventarisatie en evaluatie
- trainingen beschikbaar voor de sector, o.a.: training communicatie; training conflicthantering; 

training omgaan met bezoekers; training klantvriendelijkheid
- organisatie van het werk
- herontwerp van de werkplek
- verandering in werktijden
- counseling
- regels voor de opvang en nazorg bij incidenten
- conflict oplossende procedure
- procedures hoe te handelen bij confrontatie met intimidatie, agressie of geweld
- communicatie beleid met personeel
- incidentregistratie

§ Gebundelde regie op nazorg en vertrouwenspersoon 
De aanwezigheid van nazorg en een vertrouwenspersoon in de organisatie is een belangrijk 
instrument om trauma te voorkomen. Veel organisaties zijn te klein om dit zelf goed te 
organiseren. Onderzoek daarom of (onderdelen van de) nazorg centraal / gezamenlijk 
georganiseerd kan worden.
Nagedacht zou kunnen worden over het gezamenlijk voeren van een incidentregistratie, zodat 
inzicht ontstaat in aard, oorzaak en gevolgen. Onderzoek hiernaar kan een gerichte bijdrage 
leveren aan de preventie van agressie en geweld.
Tip: Zorg dat er ook anoniem gemeld kan worden. 

§ Arbocatalogus
In de rapportage zijn diverse verbeteringsmogelijkheden aangegeven voor deelgroepen. Het is 
aan te bevelen de conclusies en deze verbetermogelijkheden mee te nemen in de  
doorontwikkeling van de arbocatalogus.

§ Onderzoek voortzetten (?) 
Om meer data te vergaren en daardoor dieper inzicht te creëren, stellen wij voor om dit onderzoek 
in 2014 te herhalen, landelijk breed bij alle landschappen en ingeschreven bedrijven bij het 
Bosschap.
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Bijlage 1. Vragenlijst Omgaan met agressie en geweld in het werk

Als Bosschap willen we graag meer inzicht krijgen in de mate waarin medewerkers met agressie en 
geweld in aanraking komen en de manier waarop hiermee omgegaan wordt. Deze vragenlijst is vooral 
gericht op functies in de bos- en natuursector die in contact komen met publiek. Wilt u bij iedere vraag 
aankruisen wat voor u van toepassing is? Mochten er zaken zijn die u niet kwijt kunt of dat er andere 
aspecten een rol spelen dan door ons vermeld, dan kunt u dit in het vakje ‘opmerkingen’ vermelden. 
Alvast hartelijk dank en succes bij het invullen!

1. a. Hebt u in het werk vaak te maken met lastige bezoekers/publiek/recreanten?
Nee O Ja    O

b. Wordt u soms persoonlijk aangevallen en/of bedreigd in het werk (lichamelijk/verbaal)?
Nee O Ja    O

c. Komt u door het werk in situaties terecht die u meer dan normaal emotioneel raken?
Nee O Ja    O

d. Voelt u zich over het algemeen veilig tijdens uw werk?
Ja O Nee O

2. Hebt u, zo ja hoe vaak en met welke doelgroep in de afgelopen 12 maanden onderstaande 
vormen van agressie ervaren?

a. Agressie in lichaamstaal (non-verbaal): onuitgesproken boosheid van de ander, zoals tong 
uitsteken, middelvinger opsteken?
Nee O Ja    O,  aantal malen per jaar □ 

Betrof voornamelijk:
Bezoekers O
Recreanten (wandelaar/fietser met/zonder hond) O
Sporters (motoren, mountainbikes, ruiters) O
Jongeren O
Stroperij en/of andere criminele intenties O
Opmerking: □

b. Licht verbale agressie, zoals: fel in discussie gaan, beledigen, uitschelden, verwensingen 
uiten, schreeuwen.
Nee O  Ja    O,  aantal malen per jaar □ 

Betrof voornamelijk:
Bezoekers O
Recreanten (wandelaar/fietser met/zonder hond) O
Sporters (motoren, mountainbikes, ruiters) O
Jongeren O
Stroperij en/of andere criminele intenties O
Opmerking: □

c. Zware verbale ofwel psychische agressie, zoals: intimideren, treiteren, pesten, lastig vallen, 
stalken, irriteren, onder druk zetten en bedreigen met fysiek geweld. 
Nee O Ja    O,  aantal malen per jaar □ 

Betrof voornamelijk:
Bezoekers O
Recreanten (wandelaar/fietser met/zonder hond) O
Sporters (motoren, mountainbikes, ruiters) O
Jongeren O
Stroperij en/of andere criminele intenties O
Opmerking: □
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d. Lichte vormen van fysieke agressie, zoals: duwen, fysiek hinderen
Nee O Ja    O,  aantal malen per jaar □ 

Betrof voornamelijk:
Bezoekers O
Recreanten (wandelaar/fietser met/zonder hond) O
Sporters (motoren, mountainbikes, ruiters) O
Jongeren O
Stroperij en/of andere criminele intenties O
Wanneer u letsel opliep? Wilt u dan beschrijven welk letsel?:  □
Opmerking: □

e. Zware vormen van fysieke agressie, zoals: slaan, schoppen, krabben, bijten, verwonden, 
aanranden, naar u gooien met spullen
Nee O Ja    O,  aantal malen per jaar □ 

Betrof voornamelijk:
Bezoekers O
Recreanten (wandelaar/fietser met/zonder hond) O
Sporters (motoren, mountainbikes, ruiters) O
Jongeren O
Stroperij en/of andere criminele intenties O
Wanneer u letsel opliep? Wilt u dan beschrijven welk letsel?:  □
Opmerking: □

f. Agressie met gevaarlijke middelen, zoals: mes, pistool, knuppel, hond, wurgpoging
Nee O Ja    O,  aantal malen per jaar □ 

Betrof voornamelijk:
Bezoekers O
Recreanten (wandelaar/fietser met/zonder hond) O
Sporters (motoren, mountainbikes, ruiters) O
Jongeren O
Stroperij en/of andere criminele intenties O

Hebt u hierbij letsel opgelopen? 
Nee O Ja O
Zo ja, wilt u dan beschrijven welk letsel?:  □
Opmerking: □

g. Agressie die gericht is op anderen, zoals: getuige zijn van agressie, maar ook erover horen, 
zien of lezen dat bezoekers, publiek, recreanten of collega’s slachtoffer zijn geweest van 
agressie
Nee O Ja    O,  aantal malen per jaar □ 

De agressie werd in die gevallen veroorzaakt door:
Bezoekers O
Recreanten (wandelaar/fietser met/zonder hond) O
Sporters (motoren, mountainbikes, ruiters) O
Jongeren O
Stroperij en/of andere criminele intenties O
Opmerking: □

De agressie was in die gevallen gericht op:
Bezoekers O
Recreanten (wandelaar/fietser met/zonder hond) O
Sporters (motoren, mountainbikes, ruiters) O
Jongeren O
Stroperij en/of andere criminele intenties O
Opmerking: □
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Wanneer u letsel opliep? Wilt u dan beschrijven welk letsel?:  □

3. Wanneer u afgelopen jaar met agressief gedrag te maken hebt gehad, gelden deze risico’s 
dan voor speciale plaatsen of activiteiten?
Nee O Ja    O, waar / welke?: □
Hoe vaak bent u daar / doet u dit per jaar? □

4. Hebt u de afgelopen 12 maanden ten gevolge van agressie en geweld op uw werk:

a. gevolgen ervaren, lichamelijk en/ of geestelijk?
Nee O Ja    O, welke?: □ Hoe vaak?: □

b. zich wel eens ziek gemeld?
Nee O Ja    O

c. zich wel eens langer dan 4 weken ziek gemeld?
Nee O Ja    O

d. wel eens minder goed gefunctioneerd in uw werk?
Nee O Ja    O

e. langer dan 4 weken minder goed gefunctioneerd in uw werk?
Nee O Ja    O

f. uw plezier in uw werk verloren?
Nee O Ja    O

g. serieus overwogen van baan te veranderen?
Nee O Ja    O

Met de hierna volgende vragen willen wij u vragen een beeld te geven van de maatregelen die u 
toepast om agressief gedrag te voorkomen dan wel er mee om te gaan. Wilt u ons alstublieft een zo 
compleet mogelijk beeld geven? 

5. Onderneemt u zelf acties om agressief gedrag te voorkomen?
Nee O Ja    O, welke?: □

6. Kent u voorbeelden van maatregelen op de werkplek die agressief gedrag en geweld helpen 
voorkomen dan wel te verminderen?
Nee O Ja    O,  ik ben bekend met:

Mee bekend mee bekend, niet mee bekend   
en ervaren niet ervaren

Publiek op een open en rustige manier 
benaderen O O O
Volgen van cursus of training O O O
Met elkaar praten/ervaringen uitwisselen O O O
Met meerdere collega’s samenwerken O O O
Werk op publiekvriendelijke manier
organiseren O O O
Altijd mobiel bereikbaar zijn O O O
Melden en registreren van incidenten O O O
Andere voorbeelden/opmerking: □

7. Heeft uw werkgever u voorbereid op het voorkomen en omgaan met agressief gedrag en 
geweld?
Nee O Ja    O, met welke activiteiten en/of instructies?: □

mee bekend mee bekend, niet mee bekend   
door u
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en ervaren niet ervaren 
gewenst

Werkafspraken/beleid over voorkomen van agressie O O O
O

Werkafspraken/beleid over omgaan met agressie O O O 
O

Werkafspraken/beleid over zorg na agressie O O O
O

Foldermateriaal O O O
O

Bespreken in werkoverleg O O O
O

Onderwerp van functioneringsgesprek O O O
O

Voorlichtingsbijeenkomst / toolbox O O O
O

Training communicatie O O O
O

Training conflicthantering O O O
O

Training omgaan met bezoekers O O O
O

Training klantvriendelijkheid O O O
O

Aanvullende opmerking: □

8. a. Hebt u afspraken gemaakt met uw werkgever over de acties die u samen kunt ondernemen 
na blootstelling aan agressief gedrag en geweld?
Bijvoorbeeld: samen het incident en de impact ervan bespreken; inschakelen van 
professionele (psyschische) hulp; registratie en analyse van incidenten
Nee O Ja    O, welke ?: □

b. Welke afspraken zou u met uw werkgever willen maken over de acties die u samen kunt 
ondernemen na blootstelling aan agressief gedrag en geweld?
□

c. Wanneer u onverhoopt te maken hebt gehad met agressief gedrag of geweld op uw werk, 
welke (na)zorg hebt u dan genoten?

Hulp van collega’s tijdens een agressief incident O
Hulp van collega’s na een agressief incident O
Hulp van leidinggevende/werkgever na een agressief incident O
Professionele (psychische) hulp na een agressief incident O
Wel gewenst, niet geboden O
Vind ik niet nodig O
Opmerking: □

De volgende vragen zijn gericht op de werksfeer binnen uw organisatie.

9.a. Hebt u regelmatig conflicten binnen uw organisatie/bedrijf?

Met uw collega('s)? Nee O Ja    O nvt   O
Met uw leidinggevende? Nee O Ja    O nvt   O
Met uw werkgever? Nee O Ja    O nvt   O
Zo ja, waarover?: □

b. Heerst er een onprettige sfeer binnen uw organisatie/bedrijf?
Tussen u en uw collega(s) Nee O Ja    O nvt   O
Tussen u en uw leidinggevendeNee O Ja    O nvt   O
Tussen u en uw werkgever Nee O Ja    O nvt   O
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Zo ja, wat speelt er?: □

c. Voelt u zich gewaardeerd binnen uw organisatie/bedrijf?
Door uw collega(s) Nee O Ja    O nvt   O
Door uw leidinggevende Nee O Ja    O nvt   O
Door uw werkgever Nee O Ja    O nvt   O
Zo nee, wat speelt er?: □

10. Wanneer u een collega tips zou mogen geven over het voorkomen en omgaan met 
agressief gedrag en geweld, welke zou(den) dit dan zijn?
□

11. Wanneer u uw werkgever of leidinggevende tips zou mogen geven over het voorkomen en 
omgaan met agressief gedrag en geweld, welke zou(den) dit dan zijn?
□

12. Wat zou u graag anders zien om uw werkplezier te verhogen en/of werkstress te 
verminderen?
□

Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst.
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Bijlage 2. Tekst Arbocatalogus Bos en Natuur m.b.t. Agressie en 
Geweld

Medewerkers van bos- en natuurorganisaties worden regelmatig geconfronteerd met intimiderend, 
agressief of zelfs gewelddadig gedrag van het publiek. Dit geldt zeker voor buitengewoon 
opsporingsambtenaren, maar ook in andere functies is dit het geval, bijvoorbeeld bij boswachters, 
medewerkers in het veld of in het bezoekerscentrum.

Agressie en geweld van externen hebben een veel grotere impact op medewerkers dan doorgaans 
wordt gedacht. Organisaties moeten er daarom voor zorgen dat zij hun medewerkers hiertegen 
beschermen in het kader van een aanpak gericht op het voorkomen van psychosociale 
arbeidsbelasting (PSA), zoals dit in de wet wordt genoemd. Zie voor meer informatie over ongewenste 
omgangsvormen ook het hoofdstuk Werkdruk en ongewenste omgangsvormen.

Knelpunten
− Agressie, geweld en intimidatie van omstanders in de openbare ruimte kan leiden tot stress en 

angst en daardoor tot het slechter functioneren van medewerkers (vermindering productiviteit).
− In extreme gevallen kan dit leiden tot lichamelijk letsel, langdurig ziekteverzuim of het uittreden uit 

de sector/ het bedrijf.werkdruk in piekperiodes

De branche-afspraken die in de arbocatalogus zijn vastgelegd:
− Breng in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie de risico’s in kaart: waar, wanneer, 

met welke risico’s en op welke wijze krijgen medewerkers met vormen van intimidatie, agressie en 
geweld te maken?

− Zorg dat medewerkers en leidinggevende weten hoe te handelen wanneer zij geconfronteerd 
worden met intimidatie, agressie of geweld. Zorg indien nodig voor een training op dit gebied.

− Registreer incidenten.
− Stel duidelijke regels op voor de opvang en nazorg bij incidenten.
− Spreek af bij welke incidenten aangifte wordt gedaan bij de politie.

Toelichting Agressie en geweld
Checklist voor de dagelijkse praktijk

− Zorg dat u op de hoogte bent van de regels in de organisatie over de omgang met publiek en 
omstanders, de werkwijze bij incidenten en de nazorg bij incidenten. 

− Houd u aan de regels die er zijn over het al dan niet alleen optreden, het gebruik van 
geweldsmiddelen, inschakelen van de politie en dergelijke.

− Registreer consequent de incidenten waar u mee te maken heeft gekregen. 
− Steun collega’s die te maken hebben gehad met vervelende incidenten. Stoer doen helpt niet, 

elkaar serieus nemen en steunen wel. 
− Maak gebruik van de trainingen die er worden gegeven met als doel beter om te kunnen gaan met 

agressie en geweld.
− Voorkom irritatie bij publiek en verkeersdeelnemers, bijvoorbeeld tijdens het laden en lossen en 

het transport van losse lading. 
− Leg bij overtredingen altijd goed uit wat de regels zijn en waarom deze gelden.

Toelichting op de maatregelen
Organisatie en voorbereiding

Preventieve maatregelen
− Breng in kaart in welke functies, op welke plaatsen en momenten medewerkers worden zijn 

geconfronteerd met intimiderend, agressief of gewelddadig gedrag van bezoekers of omstanders. 
− Stel op basis van deze inventarisatie vast welke preventieve maatregelen er kunnen worden 

genomen, zoals: aanpassing van tijden waarop bepaalde werkzaamheden plaatsvinden, werken 
met meerdere personen, inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren, gebruik van 
communicatiemiddelen, en alarmeringsmiddelen, inrichting bijvoorbeeld van de balie, afspraken 
maken over de veiligheid van de medewerkers bezoekerscentra voor de geldhandelingen, 
afspraken met politie, duidelijke werkwijze/procedure tijdens incidenten, inzet van 
geweldsmiddelen, training van medewerkers en leiding. Betrek medewerkers (en de 
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ondernemingsraad) actief bij het opstellen hiervan. Niet iedere medewerker reageert hetzelfde op 
agressie en intimidatie. Zorg daarom bij het nemen van maatregelen niet alleen voor het vergroten 
van de feitelijke veiligheid, maar ook het verhogen van het veiligheidsgevoel. 

− Maak apart afspraken met de politie over samenwerking, bijvoorbeeld over het inroepen van 
assistentie, het gebruik van communicatiemiddelen, uitwisseling van kennis en informatie en 
uitwisseling van gegevens.

− Stel de maatregelen op schrift en zorg dat alle medewerkers op de hoogte zijn. Bespreek de 
maatregelen regelmatig in het werkoverleg. 

− Stel samen met de medewerkers gedragsregels op over de omgang tussen de medewerkers en 
het publiek. Op internet zijn diverse voorbeelden van gedragscodes te vinden. Koppel de code aan 
de eigen, interne gedragscode waarin de omgang tussen medewerkers onderling is beschreven.

− Waarborg dat ook uitzendkrachten, stagiairs, gedetacheerden of andere losse krachten op de 
hoogte zijn van de gedragscode en de interne maatregelen. 

− Hanteer een registratiesysteem voor het melden van incidenten. Wees duidelijk over wat wel en 
niet gemeld moet worden. Zorg voor een gebruiksvriendelijk registratiesysteem, dat gemakkelijk is 
in te vullen, bij voorkeur ook vanuit huis.

− Spreek met leidinggevenden af dat het thema agressie en geweld van publiek regelmatig aan de 
orde komt op het werkoverleg, bijvoorbeeld door het nabespreken van incidenten. Streef een reële 
benadering na: stoer doen helpt niet, elkaar serieus nemen wel.

− Zorg voor adequate training van die medewerkers die in hun functie geconfronteerd kunnen 
worden met agressie en geweld. Voor sommige medewerkers kan volstaan worden met een 
training die de weerbaarheid vergroot. Anderen zullen getraind moeten worden in het omgaan met 
agressief en gewelddadig gedrag, bij voorkeur in een face-to-face training met behulp van acteurs. 
Specifieke training is nodig voor die medewerkers die gebruik mogen maken van vormen van 
geweldsmiddelen. 

Werkwijze tijdens en direct na incidenten
− Zorg dat medewerkers weten wat zij moeten doen als zich een incident voordoet. Het gaat dan om 

zaken als de bejegening van bezoekers/omstanders, het gebruik van communicatiemiddelen, het 
gebruik van geweldsmiddelen en het inschakelen van politie. Oefen dit regelmatig met de 
betrokkenen.

− Spreek intern duidelijk af welke leidinggevende(n) moet(en) worden ingeschakeld als zich een 
ernstig incident voordoet. Zorg dat deze leidinggevende(n) die maatregelen kunnen en mogen 
nemen die op dat moment nodig zijn. 

− Bespreek meer ernstige incidenten altijd na en bekijk of de interne afspraken of procedures 
aanpassing behoeven. 

Opvang en nazorg
− Maak in de organisatie afspraken over de opvang en nazorg van slachtoffers van incidenten. 

Duidelijk moet zijn: wie de eerste opvang van de medewerker(s) direct na een incident voor 
zijn/haar rekening neemt, hoe de leidinggevende wordt ingeseind, welke rol de bedrijfsarts of het 
bedrijfsmaatschappelijk werk heeft en hoe eventuele aangifte bij de politie wordt verricht.

− Zorg dat leidinggevenden om kunnen gaan met de gevolgen/effecten van incidenten bij hun 
medewerkers. Dit vergt bijvoorbeeld gespreksvaardigheden en vaardigheden om signalen te 
herkennen. Geef hen hiertoe indien nodig een training. 

Achtergrondinformatie

Agressie van derden (publiek/omstanders, bezoekers, klanten) doet zich niet overal even vaak voor 
en niet overal in dezelfde vorm. Zo zullen sommige medewerkers vooral geconfronteerd worden met 
intimiderend gedrag via telefonische contacten of aan de balie. Anderen hebben juist te maken met 
agressief gedrag in het veld: bij het aanspreken van mensen op overtredingen of onwenselijk gedrag, 
zoals het los laten lopen van honden of misbruik van de openbare ruimte (motorcrossers, dumpen van 
afval). Ook het afzetten van wegen of het kappen van bomen kan tot vervelend gedrag leiden van 
omstanders. Onderzoek van Staatsbosbeheer wijst uit dat tussen 44 en 61 procent van de 
medewerkers van verschillende organisaties te maken heeft (gehad) met verbale agressie, en tussen 
11 en 24 procent betrokken is geweest bij een incident waarin zich fysieke agressie heeft voorgedaan.

De Arbowet verplicht de werkgever om een beleid te voeren waardoor eventuele schadelijke gevolgen 
van psychosociale arbeidsbelasting (PSA, waaronder de factoren agressie en geweld) voor de 
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gezondheid van medewerkers zo veel als mogelijk worden beperkt. Om dit te kunnen doen is het in
kaart brengen van situaties waarin medewerkers in de eigen organisatie hiermee geconfronteerd 
worden de eerste stap in een preventieve aanpak. Zo kan vooraf bekeken worden of situaties te 
vermijden zijn en anders welke maatregelen van te voren te nemen zijn waardoor de agressie ter 
plekke wordt beperkt. Er is vaak meer te doen dan van tevoren wordt gedacht, zoals een goede 
voorbereiding om zo de tijdsduur van overlast beperken, bepaalde werkzaamheden op andere tijden 
uitvoeren, andere benadering van omstanders, met zijn tweeën op groepen afgaan of tijdig assistentie 
van de politie inschakelen. Dergelijke afspraken vormen de basis voor intern beleid, waarin afspraken 
zijn vastgelegd hoe om te gaan met situaties waarin intimidatie, agressie en geweld zich kunnen 
voordoen. Daarnaast moet duidelijk vastgelegd zijn welke maatregelen en procedures er gelden om 
adequaat te kunnen reageren als zich incidenten voordoen, alsmede de werkwijze bij het afhandelen 
van incidenten en de opvang van / nazorg aan medewerkers.
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Bijlage 3. Flyer werkgevers
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Bijlage 4. Flyer werknemers
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Bijlage 5. Verklarende woordenlijst

Benchmark Een benchmark is een verzameling gegevens om prestaties mee te 
vergelijken. In het geval van de Werkvermogensmonitor wordt op 
verschillende niveaus (werkvermogen, BMI, zelfstandigheid in het 
werk etc.) een vergelijking gemaakt met Nederlandse en Finse 
bedrijven. De benchmark Nederlandse bedrijven omvat nu bijna 
10.000 werknemers uit verschillende sectoren. De benchmark Finse 
bedrijven komt voort uit onderzoek met de Work Ability Index (dat 
onderdeel is van de WVM) en bevat gegevens van tienduizenden 
werknemers. Bij de onderdelen waar sprake is van een benchmark 
betekent een gunstige (groene) score dat deze score beter is dan van 
de bedrijven waarmee is vergeleken (de benchmark). Een 
gemiddelde (gele) score betekent een score overeenkomstig met de 
benchmark en een ongunstige (rode) score betekent een score 
minder dan de benchmark.

Correlatie Een correlatie betekent dat er een wetenschappelijk vastgesteld 
verband is tussen twee variabelen. In het geval van de WVM gaat het 
om verbanden tussen werkvermogen enerzijds en de overige items 
(bijv. werktempo, afwisseling, arbeidsomstandigheden, etc.) 
anderzijds. Een correlatie kan positief of negatief zijn. Een positieve 
correlatie betekent dat het merendeel van de mensen die slechter 
scoren op een bepaald item, meestal ook slechter scoren op 
werkvermogen. Dit geldt uiteraard ook andersom (item beter = 
werkvermogen beter,maar dus ook item slechter =  werkvermogen 
slechter). Een negatieve correlatie betekent dat het merendeel van de 
mensen die slechter scoren op een bepaald item, meestal beter 
scoren op werkvermogen (item slechter = werkvermogen beter, maar 
dus ook item beter = werkvermogen slechter). 

Duurzaam inzetbaar Betekent dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over 
daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden als ook over de 
voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud 
van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. 

Medewerkers zijn duurzaam inzetbaar wanneer ze goed, gezond en 
gemotiveerd hun werk kunnen doen, nu en in de toekomst.

Loopbaanbeleid Omvat alles wat een organisatie kan ondernemen om medewerkers 
gemotiveerd te houden.

Preventie Het totaal van maatregelen die tot doel hebben de gezondheid te 
beschermen en te bevorderen door ziekte en gezondheidsproblemen 
te voorkomen.

WorkAbilityIndex (WAI) Vragenlijstinstrument dat het werkvermogen van werknemers in hun 
huidige functie meet. De uitkomst is een goede voorspeller voor 
iemands inzetbaarheid nu en in de toekomst.

Werkvermogen (WVM) De mate waarin iemand zowel lichamelijk als geestelijk in staat is zijn 
huidige werk te doen, nu en in de toekomst. Wordt ook wel 
inzetbaarheid genoemd. 

Werkvermogensmonitor Een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst, gebaseerd op de 
WorkAbilityIndex (WAI), die het werkvermogen van werknemers in 
hun huidige functie meet. De uitkomst is een goede voorspeller voor 
iemands inzetbaarheid nu en in de toekomst.


