


Deze RI&E is gedeeld met de Ambtelijk Secretarissen en geldt ook voor alle 

Kamerbewoners. Het onderdeel psychosociaal werkklimaat kan ook gemeten 

worden en kan binnen elke fractie anders zijn. Daarom is dat onderdeel aan de 

fracties zelf. De Facilitaire Dienst en de Stafdienst HR kunnen op dit thema 

informatie delen hoe aan deze werkgeversverantwoordelijkheid invulling kan 

worden gegeven. 

Werkbelevingsonderzoek 

Het meten van het psychosociaal werkklimaat wordt momenteel binnen de 

ambtelijke organisatie uitgevoerd via een (wetenschappelijk gevalideerd) 

onderzoek naar de energiebronnen en stressoren in het werk, aangevuld met 

een vragenlijst over ongewenste omgangsvormen. 

Dit werkbelevingsonderzoek geeft handvatten hoe de werkgever kan sturen op 

bevlogenheid van medewerkers en bijvoorbeeld burn-outklachten kan 

voorkomen. De ervaringen met dit onderzoek en de toepassingsmogelijkheden 

binnen uw eigen fractie kunnen met u worden gedeeld. Naast afhandeling van 

vragen en meldingen over werkbeleving en omgangsvormen binnen de lijn 

werkgever-werknemer, kunnen zich situaties voordoen die een specifiek intern 

onderzoek rechtvaardigen. 

Vertrouwenspersonen 

Aanvullend op het voorgaande is het aanstellen van een vertrouwenspersoon 

ook een mogelijkheid om invulling te geven aan de verplichting tot het creëren 

van een veilig werkklimaat. Naast medewerkers van de ambtelijke organisatie, 

kunnen ook fracties (zowel leden als medewerkers) gebruik maken van de 

bestaande infrastructuur van vijf interne en één externe vertrouwenspersoon. 

Fracties kunnen ook een eigen vertrouwenspersoon aanstellen. Voorlichting 

over een profiel, professionele eisen en werkwijze van een vertrouwenspersoon 

kan gedeeld worden met de fractieorganisaties. 

Adviseur integriteit en College van onderzoek integriteit 

Met ingang van 1 januari 2020 kunnen specifiek Tweede Kamerleden een 

onafhankelijk adviseur integriteit benaderen als zij advies willen over de uitleg 

en toepassing van de regels op het gebied van integriteit. Daarnaast is er per 1 

april 2021 een College van onderzoek integriteit ingesteld. Het College heeft tot 

taak om klachten aangaande schending van de Gedragscode door Kamerleden 

te behandelen. Iedereen kan een klacht aanhangig maken bij het college. 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan kunt u contact 

opnemen met het hoofd van de stafdienst HR. 
Met vriendelijke groet, 

� 
Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 


