WAARSCHUWINGSREGISTER

Waarschuwingsregister in Brabant
De landelijke werkgeversorganisaties verenigd in Regioplus
hebben besloten het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn in de komende twee jaar te implementeren. Hiermee
willen de werkgeversorganisaties een actieve bijdrage leveren aan preventief beleid en een veilige werkomgeving voor
cliënten én personeel in uw organisatie.
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Transvorm stelde Lucas Middelhoff (oud bestuurder in
de gehandicaptenzorg) aan als ambassadeur. Hij licht de
werking van het register in uw organisatie en/of regio graag
nader toe. Neem voor meer informatie contact met hem op
via l.middelhoff@transvorm.org .
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Goede en veilige zorg
garanderen met het
Waarschuwingsregister
Eind 2016 sloot Amerpoort zich als eerste werkgever in
Utrecht aan bij het Waarschuwingsregister. Bestuurder Paul Willems vertelt waarom: “Kwetsbare cliënten
hebben recht op goede en veilige zorg.”
Een extra middel
Voor zorginstelling Amerpoort was de
vergewisplicht de aanleiding om zich aan
te melden bij het Waarschuwingsregister. Deze plicht is bedoeld om werkgevers
te laten controleren of nieuwe medewerkers geschikt zijn om zorg te verlenen.
Willems: “Het Waarschuwingsregister is
een mooi instrument om professionele,
betrouwbare medewerkers aan te trekken. Natuurlijk bestaan er al instrumenten om dat te doen, maar deze bieden
onvoldoende garantie. Zo bestaat er bij
referenties de (on)geschreven regel dat je
geen negatieve kritiek geeft. De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is op
zich een goed middel, maar heeft weer
als nadeel dat deze verloopt. Bovendien
worden niet alle relevante, grensoverschrijdende incidenten opgenomen in
het Justitieel Documentatiesysteem. Het
Waarschuwingsregister, dat gevuld wordt
door werkgevers, is wel bedoeld voor alle
relevante incidenten en geeft daardoor
een beter beeld. Het is een extra middel
om veiligheid en betrouwbaarheid in de
zorgrelatie vorm te kunnen geven. Amerpoort is een zorginstelling voor mensen
met een verstandelijke beperking en de
cliënten zijn dan ook extra kwetsbaar. Die
wil je goed kunnen beschermen.”

Rol van de bestuurder
Maar het gaat niet alleen om het beschermen van cliënten. Willems: “Ook

medewerkers hebben recht op betrouwbare en professionele collega’s en moeten erop vertrouwen dat er ingegrepen
wordt bij grensoverschrijdend gedrag. Als
instelling moet je daarom heel duidelijk
zijn bij gedrag wat niet door de beugel
kan. Medewerkers moeten zich veilig
kunnen voelen binnen een organisatie.
Als je twijfels hebt over een collega, moet
er een gesprek mogelijk zijn. Een open
cultuur is belangrijk om dilemma’s of
zaken die fout gaan te kunnen bespreken.
Daar leer je alleen maar van.
Voor mij als bestuurder is het niet
mogelijk om alle 2400 werknemers
van Amerpoort te kennen, maar het is
wel mijn taak om mee te denken over
de randvoorwaarden voor een veilige
en open werkcultuur. En als er dan een
nieuw middel is dat helpt om professionele, betrouwbare collega’s aan trekken,
is het als bestuurder mijn taak om na te
denken over aansluiten. Daarnaast ben ik
regelmatig in gesprek met de directeuren
over hoe het staat met de veiligheid en
de kwaliteit van de zorg. Men mag van
me verwachten dat ik me bezig houd
met hoe dit te verbeteren en te garanderen. Voor aansluiting bij het Waarschuwingsregister, is het de procedure dit
te bespreken met de ondernemersraad.
Zij erkenden het belang van die veilige
werkcultuur en waren dan ook direct
akkoord.”

Ook voor collega-instellingen
Willems is blij dat Amerpoort zich heeft
kunnen aansluiten. “Hierdoor draag ik
niet alleen bij aan de goede en veilige
zorg in de eigen instelling, maar ook in
die van anderen. Ons succes is ook het
succes van collega-instellingen. Ik hoop
dat andere instellingen zullen volgen.
Want een instrument als het Waarschuwingsregister kan pas optimaal werken
als het collectief gedragen wordt. Hoe
meer organisaties zich aansluiten bij het
Waarschuwingsregister, des te beter.”

Zo werkt het Waarschuwingsregister
Het Waarschuwingsregister is een goed
beveiligde online applicatie die 24/7 beschikbaar is voor bevoegde personen. Volgens
een door de Autoriteit Persoonsgegevens
goedgekeurd protocol kunnen personen
die over de schreef zijn gegaan worden
toegevoegd aan het register. Elke deelnemende organisatie kan personen toevoegen
en op ieder moment controleren of personen
in het systeem zijn geregistreerd. Vanwege
de gevoeligheid van de informatie zijn alle
gegevens versleuteld opgeslagen en alle
privacyregels zorgvuldig geborgd.
www.waarschuwingsregisterzorgenwelzijn.nl

Ook voor niet-cliëntgebonden functies
Op dit moment kunnen alle organisaties in
de VV&T, GGZ en Gehandicaptenzorg aan
het register deelnemen. Het register geldt
voor zowel cliëntgebonden als niet-cliëntgebonden functies (verzorgenden, verpleegkundigen, schoonmaakpersoneel, medewerkers vervoer, et cetera). Ook vrijwilligers,
uitzend- en stagekrachten kunnen in het
Waarschuwingsregister worden opgenomen.
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