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VERDELING VAN DE BEZETTING
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FTE vaste aanstelling

Tijdelijke aanstelling

DE CIJFERS VAN 2020
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• Totaal externen

• Intern vervuld Dronten

• Intern vervuld Talentenregio

• Intern vervuld SWIF

STAGIAIRS TRAINEES BBL
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Onze bedrijfsmaatschappelijk werker, Marcel van Asperen, consta-

teert een toename in werk gerelateerde disbalans. Gelukkig weten 

medewerkers hem en de bedrijfsarts, Fokje Bakker te vinden in het 

kader van preventie, terwijl er nog geen uitval was. Ook kwamen 

medewerkers bij hen omdat ze handvatten wilden, om te kunnen 

omgaan met klachten. 

Op de Reest werd een Risico 

inventarisatie en Evaluatie uitgevoerd. 

Er werd een plan van aanpak gemaakt 

om de geconstateerde risico’s aan te 

kunnen pakken.

Eind 2019 zijn de medewerkers van het gemeentehuis verhuisd naar een tweetal tijdelijke locaties 

met door henzelf in te stellen bureaus volgens het concept van flexibel/activiteitgericht werken. 

Voor het instellen van de bureaus staat informatie op DoK en kort na de verhuizing hebben we onze 

arbodeskundige assistentie laten verlenen bij het instellen van de werkplekken. 

Het thuiswerken leidde tot een veel lagere bezetting op kantoor. Medewerkers werden gefaciliteerd bij het realiseren van een goede thuiswerkplek. In de loop 

van 2020 hebben we oude bureaus en bureaustoelen (die beiden voldeden aan de eisen) beschikbaar gesteld voor de thuiswerkplekken. Er zijn maar liefst zo’n 

130 bureaustoelen naar een thuiswerkplek verhuisd en zo’n 70 bureaus! Daarnaast is een aantal werkplekken en hulpmiddelen gekocht en gedeclareerd. Er zijn in 

2020 ook circa 180 monitoren en 58 dockingstations (voor het werken met twee beeldschermen) uitgeleverd voor de thuiswerkplekken. 
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• BHV-ers

• BHV-acties uitgevoerd

• Training op het terrein van veiligheid

• Werkplek inspecties intern

• Werkplekinspecties extern

• Vaccinaties

     VEILIGHEID:
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vergoeding beeldschermbril

vergoeding gehoorapparaten

werkplekonderzoeken arbodienst

WERKPLEKINSTELLINGEN:

GESPREKKEN BEDRIJFSMAATSCHAPPELIJK WERKER
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Mannen

Vrouwen

Werk gerelateerd
Privé gerelateerd
Gecombineerd
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Bijna ongevallen

Ongevallen

Meldingen onveilige situaties

Meldingen bij arbeidsinspectie
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2 MELDINGEN

AGRESSIE EN GEWELD


