
 

 

Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en de minister van Binnenlandse Zaken over het bericht ‘Rijkswaterstaat 
deelde vertrouwelijke informatie van 'weggepeste' vuurtorenwachter met haar collega's’ 
 
1 
Kent u het bericht ‘Rijkswaterstaat deelde vertrouwelijke informatie van 'weggepeste' 
vuurtorenwachter met haar collega's’ (Volkskrant, 23 januari 2018)1 en de uitzending van 
EenVandaag van 23 januari 2018? 
 
2 
Wat vindt u ervan dat er niet tijdig en adequaat is ingegrepen door Rijkswaterstaat en dat er 
nu voor de tweede keer onderzoek gedaan moet worden? 
 
3 
Wat vindt u ervan dat er medische informatie van de betrokkene is gedeeld met collega’s? 
 
4 
Vindt u dat de positie van het Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P) 
onafhankelijk genoeg is? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?  
 
5 
Deelt u de twijfels over de kwaliteit van het lopende onderzoek? Zo nee, waarom niet? Wat 
vindt u ervan dat Bert Kreemers zich heeft teruggetrokken als commissielid? 
 
6 
Bent u het met GroenLinks eens dat de Inspectie SZW ook een rol zou moeten spelen in dit 
soort zaken, in het kader van psychosociale arbeidsbelasting en een veilige werkomgeving? 
Zo nee, waarom niet?  
 
7 
Wat vindt u van de conclusie van Pesten op de Werkvloer (in de uitzending van EenVandaag) 
dat klachten over pesten op de werkvloer vooral komen van werknemers in dienst van de 
overheid?  
 
8 
Vindt u ook dat de overheid een voorbeeldrol zou moeten vervullen als het gaat om een 
veilige werkomgeving? Zo nee, waarom niet? 
 
9 
Is pesten en veiligheid op de werkvloer onderdeel van de opleiding van leidinggevenden bij 
de overheid? 
 
10 
Wat vindt u ervan dat uit onderzoek van TNO blijkt dat pesten op de werkvloer nog steeds 
heel vaak voorkomt? Wat gaat u eraan doen om dit te verbeteren? 
 
11 

                                                
1 https://www.volkskrant.nl/binnenland/rijkswaterstaat-deelde-vertrouwelijke-informatie-van-weggepeste-
vuurtorenwachter-met-haar-collega-s~a4561463/  



 

 

Vindt u dat er voldoende mogelijkheden zijn om ook de pesters aan te pakken? Zo ja, wat zijn 
deze mogelijkheden en hoe worden deze ingezet? Zo nee, hoe kan dit verbeterd worden?  
  


