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14 februari 2022
Informatiebrief veilige werkomgeving

Geachte college- en raadsleden,

Ferm Werk is de laatste tijd helaas minder positief in het nieuws. Het onderwerp, een veilige 
werkomgeving, is belangrijk voor ons allemaal. Ook bij Ferm Werk streven we ten alle tijden 
naar een veilige werkomgeving voor iedere medewerk(st)er. We gaan onze medewerkers 
daarom opnieuw vragen zich uit te spreken over de veiligheid van onze werkomgeving. 
Eventuele belemmeringen of obstakels voor medewerkers om dat te doen, willen we zoveel 
mogelijk wegnemen. Daarom bereiden we, samen met de vertrouwenspersoon en de OR, met 
grote zorgvuldigheid een onderzoek voor.

Het onderzoek naar een veilige werkomgeving moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. Het beantwoordt de volgende vragen:
a. Voelt iedere medewerker zich nu veilig bij Ferm Werk?
b. Als dat niet zo is (geweest), hoe komt dat dan en hoe kunnen we er voor zorgen dat 

dit zo snel mogelijk wel het geval is.
c. Als dat niet zo is (geweest), wat heeft de organisatie dan in de toekomst nog te 

verbeteren?
2. Het wordt uitgevoerd door een onafhankelijk en gespecialiseerd bureau;
3. Alle medewerkers van Ferm Werk worden in de gelegenheid gesteld om mee te doen;
4. Alle medewerkers van Ferm Werk kunnen anoniem meedoen;
5. Als dat nodig is, wordt deskundige hulp van buitenaf georganiseerd.

De uitkomsten van het onderzoek gebruiken we om het beleid en regels die moeten zorgen 
voor een veilige werkomgeving aan te passen waar dat nodig is.

Verder willen we ook oud-medewerkers, die last hebben (gehad) van onveilige gevoelens, de 

mogelijkheid geven zich te melden. Daarvoor wordt een onafhankelijk loket ingericht. De 

meldingsprocedure wordt met duidelijke kaders ingericht en geborgd. Op dit moment wordt 

uitgezocht hoe we dat kunnen realiseren.
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Uiteraard wordt u als leden van college en gemeenteraad regelmatig door ons geïnformeerd 
over de voortgang. Uw betrokkenheid bij het wel en wee van de medewerkers van Ferm Werk 
wordt zeer op prijs gesteld.

Hoogachtend,

Namens het dagelijks bestuur van Ferm Werk
G. Eggermont
Directeur a.i.
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