
Met steun van Nederland nam de Inter-
national Labour Organization (ILO) op
19 juni 2019 een verdrag aan over ge-
weld en intimidatie op het werk. We
zijn nu een jaar verder en het verdrag
wacht nog steeds op ratificatie door
Den Haag. Waarom zo traag? #MeToo,
maar ook de recente getuigenissen over
racisme laten zien dat seksuele intimi-
datie en discriminatie op grond van ras
niet alleen in de publieke ruimte plaats-
vinden maar ook op het werk.  
De Arbowet verplicht werkgevers

beleid te voeren tegen ongewenste om-
gangsvormen. Als het om de aanpak van
klachten gaat, laat de huidige wet ech-
ter veel ruimte aan bedrijven om dit
naar eigen goeddunken in te vullen. Er
is geen verplichting tot het hebben van
een hulpstructuur voor slachtoffers
noch voor een klachtenprocedure. Daar

waar organisaties dit wel optuigden
zien we een lappendeken aan regelin-
gen. Daarin zijn de onafhankelijkheid
en deskundigheid van vertrouwensper-
sonen en klachtencommissies niet al-
tijd gewaarborgd. De bereidheid er ge-
bruik van te maken blijft mede daar-
door gering. Het ongewenste gedrag
duurt voort en blijft onder de radar. Ra-
tificering van het ILO-verdrag kan deze
lacune in de Arbowet opvullen. De over-
heid verplicht zich dan te zorgen voor
veilige, eerlijke en effectieve procedu-
res voor behandeling van klachten. 
Wat betreft de ILO-eisen voor een

preventief beleid behoeft de Arbowet
niet zozeer aanpassing dan wel een be-

tere handhaving. Arbeidsorganisaties
moeten de risico’s op geweld en intimi-
datie al meenemen in hun algemene ri-
sico-inventarisatie en -evaluatie
(RI&E). Een groot deel heeft echter he-
lemaal geen RI&E, of het hoofdstuk
over de psychosociale arbeidsbelasting
ontbreekt. Zonder beleid ter voorko-
ming van ongewenst gedrag kan een
bedrijf natuurlijk ook niet voldoen aan
de eis tot voorlichting en hobbelt zij
vervolgens van incident naar incident.
Inspectiecapaciteit voor handhaving
ontbreekt. Het ILO-verdrag verplicht
de overheid de Arbeidsinspectie te voor-
zien van alle middelen om daar waar
nodig op te treden. 
Premier Rutte zei niet te weten wat

Den Haag kan doen om ongewenst ge-
drag als racisme aan te pakken. Voor de
aanpak van geweld en intimidatie op
het werk is het laaghangende fruit het
creëren van wettelijke kaders voor een
goede afhandeling van klachten. Naast
handhaving van de huidige regelgeving
over preventie. Daarom: ratificeer het
ILO-verdrag.  

2
Alie Kuiper
bedrijfskundige, gespecialiseerd in de
aanpak van ongewenste omgangsvor-
men op het werk

Pak geweld en intimidatie op werk aan 

Ratificatie van ILO-
verdrag laat al een
jaar op zich wachten

opinie TROUW DONDERDAG 25 JUNI 2020    22

Meer bos
levert herstel
en geld op

GROEN Door
woningbouw
en bosaanplant
samen te laten
optrekken,
vangen we vele
vliegen in één
klap, menen
Vincent Lokin
en Harry
Boeschoten.

B ehalve ongemak, leed en
diep verdriet heeft de coro-
nacrisis ook inzichten ge-
bracht. Zoals het belang van
fysiek en mentaal welzijn;

om weerbaar te zijn als het virus toe-
slaat, om goed te kunnen omgaan met
onverwachte en soms radicale verande-
ring van je levenspatronen. Welzijn
lijkt steeds het kleine broertje van wel-
vaart en verdient eigenlijk meer aan-
dacht. Vandaar de oproepen om na de
crisis niet naar het oude normaal terug
te keren, maar juist te sturen op de din-
gen die van belang zijn voor een goed
leven, nu en later.
Groen is een onmisbaar deel van een

fijne leefomgeving, dichtbij en wat ver-
der weg. Buiten zijn is goed voor je, van
de wieg tot het graf, voor lichaam en
geest. Daarnaast leggen bomen CO2
vast, vangt groen het water op en ver-
laagt het de temperatuur als het heet is.
Goed voor de natuur, prettige recreatie-
omgeving, produceert hout, vangt fijn-
stof af en zuivert het water. Talrijke
vliegen in één klap.

Onderaan het bossenlijstje
Tien procent van de oppervlakte van
Nederland is nu bos, en daarmee staan
we ergens onderaan het Europese lijst-
je. Dat moet anders en dat vinden ook
Carola Schouten, de minister van LNV,
en de provincies. Tien procent uitbrei-
ding zegt de Nationale Bossenstrategie,
waartoe kabinet en de provincies geza-
menlijk het initiatief hebben genomen.
De ambitie staat, en de invulling moet

dit jaar concreet worden. De mate waar-
in dat lukt hangt af van de inspanning
van de verschillende overheden, maar
ook van de ‘maatschappelijke partners’.
Geld is er in potentie ook, gekoppeld

aan de woningbouwopgave. Een simpe-
le rekensom: er moeten tot 2030 bijna
een miljoen woningen worden ge-
bouwd, met een gemiddelde waarde
van zeg 250.000 euro. Dat gaat dus om
een totale investering van ruim
200 miljard euro. Als we hier een pro-
cent aan toevoegen ten gunste van bos-
sen, dan is er voor dit groen 2 miljard
euro beschikbaar.
Dat geeft de mogelijkheid (afhanke-

lijk van de grondprijs) tientallen pro-
centen van de gewenste bosuitbreiding
te realiseren. De toekomstige beheer-

kosten zijn daarin dan meteen meege-
nomen overigens.

Ook economische waarde
En nu komt het echt goede nieuws: de
businesscase is – ook in euro’s – posi-
tief. Behalve een flinke impuls voor de
leefbaarheid wordt ook economische
waarde gecreëerd: huizen in groene
omgevingen worden hoog gewaardeerd
en zijn aantoonbaar meer waard dan
vergelijkbare huizen in een versteende
omgeving.
Als we een conservatieve aanname

doen en inzetten op ‘slechts’ 3 procent
meerwaarde als gemiddelde over al die
woningen, dan is er na aftrek van de
kosten van bosaanleg nog steeds 2 pro-
cent over, die de gemeente, projectont-

wikkelaar en woningeigenaar onderling
kunnen verdelen. 
Bouw je daarbij met hout, dan levert

dat ook nog eens een bijdrage aan ‘eeu-
wigdurende’ CO2-vastlegging in dat
hout. Bovendien wordt er extra CO2-
uitstoot bij de productie van andere
bouwmaterialen voorkomen. De econo-

mische waarde van een betere volksge-
zondheid laat zich niet zo makkelijk
meten, maar diverse onderzoeken laten
duidelijk de positieve effecten van
groen en natuur op de gezondheid zien. 
Vaak wordt in grote bewoordingen

gesproken over de radicale verandering
die nodig is voor een duurzame, post-
corona-economie. Meer bos en natuur
is geen radicale verandering, maar le-
vert wel veel op. Er is een groot maat-
schappelijk belang, de bos- en houtsec-
tor is er klaar voor, en er is geld. Wij roe-
pen daarom alle partijen in de woning-
bouwsector (initiatiefnemers, gemeen-
ten, ontwikkelaars, ontwerpers, aanne-
mers en toekomstige bewoners) op om
woningbouw en nieuw bos samen op te
laten gaan. Nu is het moment!

2
Vincent Lokin 

kernteam Coalitie Bos &
Hout

Harry Boeschoten
Staatsbosbeheer, 

programmadirecteur
Groene Metropool

Het geeft de leefbaarheid
een flinke impuls en
huizen in het groen zijn
aantoonbaar meer waard

Buiten zijn is goed voor je, van de wieg tot het graf, voor lichaam en geest. FOTO ANP

Trouw
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam 
020 - 5629444
redactie@trouw.nl

Uitgever Philippe Remarque
Hoofdredacteur Cees van der Laan 

Abonneren
Via trouw.nl/abonneren of 
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van onze aanbiedingen. 
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Geef uw wijzigingen online door via
trouw.nl/service of neem contact op
met onze Klantenservice via 088 -
0561 588, bereikbaar van maandag
t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur. 

Bezorgservice
Bezorgservice is bereikbaar op 088
- 0561 599 of via trouw.nl/service/
bezorging. Trouw wordt maandag
t/m vrijdag bezorgd voor 7.00 uur,
zaterdag voor 8.00 uur.

Vanwege het coronavirus zijn wij
 tijdelijk minder goed bereikbaar.
Wij vragen hiervoor uw begrip. 
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