De Arbeidsinspectie presenteerde op 8 maart in Driebergen een digitale
handleiding voor de bescherming van werknemers tegen agressie en geweld. Vervolgens was er discussie met experts.
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doen om agressie en geweld aan te pakken?
Zijn er veel medewerkers die in contacten met
publiek risico’s lopen, dan kun je ook een onderzoek naar medewerkerstevredenheid houden. Vraag dan naar ervaringen met melden,
waarom meld je niet en wat is nodig om het te
verbeteren.’
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gedrag gaat vaak pas in actie na een incident.
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Franciscus Gasthuis in Rotterdam. ‘Met de Arbowet, het adviesrecht en initiatiefrecht in de
hand kan de or de werkgever op zijn verantwoordelijkheid wijzen. Bij ons is het redelijk
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