gedragsregels VVRV
Binnen de kantoren van VVRV en op de examenlocaties die VVRV gebruikt (gedurende de
examens die daar worden afgenomen) gelden gedragsregels voor alle aanwezigen: zowel
medewerkers (vaste krachten, inhuurkrachten, ZZP-ers, inclusief examinatoren,
toezichthouders, gecommitteerden), bezoekers en examen kandidaten.

Alcohol, Drugs en Medicijnen (ADM)
•

•

•

•

Medewerkers, bezoekers en kandidaten horen hun werkzaamheden nuchter te
verrichten. Dit betekent dat zij niet onder invloed mogen zijn van alcohol, drugs of
bepaalde medicijnen tijdens werktijd cq hun bezoek aan VVRV.
Medewerkers, bezoekers en kandidaten die door een arts voorgeschreven medicijnen
gebruiken, die van invloed zijn op het reactievermogen en daarmee een risico vormen
voor de veiligheid, nemen hierover contact op met de directeur. Samen met een
(bedrijfs)arts wordt beoordeeld of de werkzaamheden moeten worden aangepast.
We verwachten van Medewerkers, bezoekers en kandidaten die te maken hebben met
problematisch middelengebruik of een verslaving dat zij hiervoor hulp zoeken.
Wij ondersteunen medewerkers zonodig bij hun herstel en indien nodig ook bij hun reintegratie.
Tijdens werk gerelateerde bijeenkomsten, zoals congressen, professionaliseringsdagen of
trainingen voor examinatoren, wordt geen alcohol gedronken/geschonken. Het gebruik
van drugs is niet toegestaan.

Agressie, geweld, pesten en (sexuele) intimidatie
VVRV hanteert een zero tolerance beleid als het gaat om agressie, geweld, pesten en
(sexuele) intimidatie. Incidenten of issues kunnen worden gemeld bij de directeur of
operationeel manager of indien betrokkene daar de voorkeur aan geeft bij de
vertrouwenspersoon (Inge Bochardt).
Zero tolerance betekent dat elk incident serieus wordt genomen en wordt onderzocht
waarbij hoor en wederhoor wordt toegepast. Waar nodig worden onafhankelijke externe
deskundigen ingeschakeld. Indien ongewenst gedrag wordt aangetoond of zeer
aannemelijk wordt geacht, volgen altijd maatregelen.
Voor medewerkers die ongewenst gedrag vertonen is binnen VVRV geen plaats, na
waarschuwingen en gesprekken volgt uiteindelijk een beëindiging van de
arbeidsovereenkomst als het gedrag niet stopt.
Voor kandidaten die ongewenst gedrag vertonen geldt dat zij verzocht worden VVRV te
verlaten, en indien zij daaraan geen gehoor geven wordt de politie ingeschakeld.
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Afhankelijk van het incident kunnen examens ongeldig worden verklaard en/of kunnen zij
van verdere examens worden uitgesloten; gehandeld wordt conform het Examenreglement.
Voor bezoekers die ongewenst gedrag vertonen geldt dat zij verzocht worden VVRV te
verlaten, en indien zij daaraan geen gehoor geven wordt de politie ingeschakeld.
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