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Nieuws

Verkiezingswinkel
Almere opent dit weekend de
verkiezingswinkel. Partijen kunnen er
hun verkiezingsmateriaal kwijt, er
worden debatten georganiseerd en
mensen kunnen de stemwijzer invullen.
Bedoeling is kiezers naar de stembus te
trekken. Leefbaar Almere, de VVD en de
Almere voor Iedereen Partij doen niet
mee aan het initiatief: ‘Tijdens de
verkiezingsstrijd is het ieder voor zich.’

Abvakabo FNV: ook
ambtenaar ‘zwaar beroep’
Niet alleen schoonmakers, staalarbeiders en
mijnwerkers hebben een ‘zwaar beroep’. Ook
een aantal ambtelijke functies komt voor die
kwalificatie in aanmerking, betoogt de Abvakabo FNV. De bond krijgt steun van arbeidsdeskundigen.
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Als het aan het kabinet
ligt, wordt de AOW-leeftijd
verhoogd van 65 naar 67 jaar.
Mensen met een zogenaamd
‘zwaar beroep’ worden daarbij
deels ontzien; zij moeten
na dertig jaar ander, lichter
werk aangeboden krijgen.
Maar wat is een ‘zwaar
beroep’? Daarover wordt op
dit moment druk gesteggeld.
Voorzitter Bernard Wientjes
van VNO-NCW ziet bijvoorbeeld het liefst alleen staalarbeiders en mijnwerkers het
etiket ‘zwaar’ krijgen, zoals
dat in Duitsland het geval is.
Schoonmakers op Schiphol
staakten vorige week omdat
ze willen dat hun werk ook
als ‘zwaar’ wordt aangemerkt.

FRONTLINIE
In deze discussie, die zich
baseert op de mate van
fysieke belasting die werk
met zich meebrengt, bepleit
Abvakabo FNV-voorzitter
Edith Snoey dat ook rekening
moet worden gehouden met
de psychische belasting van
een baan. Het werk van een
aantal groepen ambtenaren,
zoals brandweermannen,
gevangenisbewaarders, maar
ook medewerkers Jeugdzorg en Burgerzaken, komt

op die manier mogelijk ook
voor de kwalificatie ‘zwaar’
in aanmerking. Snoey: ‘Een
groot deel van de ambtenaren
die met burgers in contact
komt, heeft te maken met
agressie en geweld. Medewerkers van de sociale dienst
die uitkeringen verstrekken,
zitten bijvoorbeeld echt in de
frontlinie. We moeten serieus
kijken of die mensen dat werk
tot hun 67e kunnen doen.’

ALARMBELLEN
Monique Klompé van de
Nederlandse Vereniging van
Arbeidsdeskundigen (NVVA)
onderschrijft de visie van
Snoey: ‘Ze heeft zéker een
punt. Als een persoon langdurig met agressie te maken
heeft, moeten er alarmbellen aan dat beroep gehangen
worden. Dan is het heel goed
mogelijk dat iemand dat
beroep niet tot 67 jaar kan
uitoefenen.’ Overigens bepleit
de NVVA de invoering van de
term ‘zwaar beroep’ niet; volgens de vereniging verdient
het de voorkeur voor iedereen
elke vijf jaar een werkscan
uit te voeren. Op die manier
wordt de werkbelasting per
individu bekeken, niet per
beroepsgroep.
Hoogleraar Organisatie en
Personeel Jaap Pauwe (Universiteit van Tilburg): ‘Zon-

Ook de psychische belasting moet meew

egen in bepalen zwaarte beroep

der twijfel moeten zowel de
fysiek als de psychisch zware
beroepen in deze discussie
worden meegenomen. Het is
evident dat werknemers niet
alleen onder fysieke maar ook
onder psychische belasting
lijden.’ Paauwe adviseert
bij beroepen die mogelijk
psychisch zwaar zijn veel
aandacht aan de screening
te besteden. Op die manier
kan al vóór een werknemer
wordt aangenomen worden
ingeschat of diegene dat
‘zware beroep’ wel aankan.
‘Daarnaast is met begeleiding
en coaching ongelofelijk veel

winst te behalen’, vertelt hij.
‘Als een werknemer weet hóe
met agressie en geweld om
te gaan, bestaat er een veel
grotere kans dat hij zijn werk
lange tijd vol kan houden.’
Minister Piet Hein Donner
(Sociale Zaken) heeft een
wetsvoorstel ingediend bij de
Tweede Kamer dat de verhoging van de AOW-leeftijd naar
67 jaar vaststelt. Onderdeel
hiervan is de regeling ‘zware
beroepen’. Welke beroepen
onder die kwalificatie vallen,
staat niet in de regeling.
+www.abvakabofnv.nl

VNG betwijfelt ‘zwaarte’ ambtenaren
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ‘ziet zeker dat ambtenaren in een aantal functies te maken hebben met agressie en geweld’, laat
woordvoerder Asha Khoenkhoen weten. Maar de VNG ‘twijfelt zeer’ of die
ambtelijke functies de kwalificatie ‘zwaar beroep’ verdienen. Khoenkhoen:
‘Wij vragen ons af of die ambtenaren zo bijzonder veel slechter af zijn dan
andere werknemers, zoals leraren, die een psychisch belastend beroep
hebben. Het is natuurlijk niet zo dat al die beroepen het predikaat ‘zwaar’
krijgen, dus waarom zou dat voor die ambtelijke functies wel gelden?’

