
 

  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van het 

Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn 

 

Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt 

Ierlandlaan 29 2713 HG | Zoetermeer | 079 - 329 07 07 

www.waarschuwingsregisterzorgenwelzijn.nl 

 

 
 

 

 

Hoe gaan werkgevers om met zorgmedewerkers die zich niet houden aan  

de spelregels en stelen van cliënten of ze zelfs mishandelen. Een dilemma 

dat dagelijks voorkomt in de zorg. Er ligt een belangrijke 

verantwoordelijkheid voor bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties 

om dit te helpen voorkomen. De regionale werkgeversverbanden kunnen 

hen hierbij van dienst zijn. 

WAARSCHUWINGSREGISTER   

ZORG & WELZIJN 

Het Waarschuwingsregister is een initiatief van zestien regionale werkgeversorganisaties 

die vallen onder het samenwerkingsverband RegioPlus. 

 

 



 
Misdragingen 
professioneel 
signaleren  
De belangstelling voor het 

opzetten van een 

waarschuwingsregister 

voor de zorg- en welzijnssector is 

groot. Hoewel het merendeel van de 

1,3 miljoen werkenden in de zorg zich 

met hart, ziel en zaligheid inzetten 

voor hun cliënten blijkt uit signalen 

van zorg- en welzijnsorganisaties dat 

helaas niet iedereen zich aan de 

spelregels houdt. Diefstal, 

mishandeling en seksueel 

grensoverschrijdend gedrag door 

zorgpersoneel jegens cliënten vormen 

een groot taboe en onderbelicht 

probleem in de zorg- en welzijnssector. 

Het zijn vaak kwetsbare ouderen, 

zieken en gehandicapten – afhankelijk 

van hun zorgverleners – die de dupe 

zijn.  

De schade is enorm. Emotionele 

schade en onrust bij cliënten en hun 

familie, door oplopende spanningen  

ontstaat vaak een verziekte werksfeer en als 

laatste doet het geen goed aan de 

beeldvorming en het imago van de gehele 

gezondheidszorgsector. Veel werkgevers in de 

VV&T, GGZ en Gehandicaptenzorg vinden 

daarom dat er alles aan gedaan moet worden 

om misdragingen van personeel op 

professionele wijze te signaleren en te 

registreren om herhaling te voorkomen. Het 

Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is door 

werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt opgezet 

en ontwikkeld. Een register waar voldoende 

organisaties bij zijn 

aangesloten, zorgt ervoor 

dat medewerkers die 

diefstal, mishandeling en/ 

of seksueel 

grensoverschrijdend 

gedrag plegen jegens 

cliënten, twee of vier jaar 

niet in dienst komen bij een zorg- of 

welzijnsorganisatie.  

Een duidelijke boodschap 
aan huidig én toekomstig 
personeel 
Werkgevers geven, door deelname aan dit 

register, een duidelijke boodschap af aan 

huidig én toekomstig personeel en laten zien 

dat hun organisatie strafbare gedragingen 

door medewerkers daadwerkelijk aanpakt. 

Het register dient daarbij als sluitstuk op de al 

bekende instrumenten als de Verklaring 

Omtrent het Gedrag (VOG) en andere 

instrumenten waarbij alles geprobeerd is om 

te voorkomen dat deze personen (weer) in 

dienst komen bij zorg- en 

welzijnsorganisaties. 

 

 

Het Waarschuwingsregister 

Zorg & Welzijn is uitsluitend 

bedoeld voor de VV&T, GGZ 

en Gehandicaptenzorg. 

 

Niet verwijtbaarheid, 
maar vermijdbaarheid 
staat centraal 
Het Waarschuwingsregister heeft enerzijds 

een preventieve werking. Werkgevers 

kunnen aan hun (toekomstige) 

medewerkers duidelijk maken dat een ieder 

die strafbaar gedrag pleegt jegens cliënten, 

niet welkom is in hun organisatie. 

Anderzijds kan door middel van registratie 

en het vooraf screenen van medewerkers 

die strafbaar gehandeld hebben jegens 

cliënten recidive worden voorkomen. Het 

vertrouwen dat de samenleving c.q. 

kwetsbare cliënten hebben in de door zorg- 

en welzijnsorganisaties geleverde diensten 

(zorg) wordt hierdoor niet geschaad. Dit 

draagt bij aan een veilige woonomgeving 

voor hun cliënten maar ook aan een 

prettige werksfeer binnen de organisatie. 

Met het verbeteren van de werksfeer 

kunnen medewerkers langer met plezier 

blijven werken in de gezondheidszorg. Als 

onderdeel van preventie zullen werkgevers 

ook hun sociaal beleid herzien/aanpassen. 

 

 Zorgvuldigheid 
Het spreekt vanzelf dat een dergelijk 

waarschuwingsregister op integere wijze 

ontwikkeld en ingevoerd moet worden: 

het voldoet aan de vereisten van 

maatschappelijke zorgvuldigheid en aan 

de Wet bescherming persoonsgegevens. 

De lijst mag bijvoorbeeld alleen door 

vertrouwenspersonen ingezien worden en 

mag alleen gebruikt worden voor 

screening op gepleegde strafbare feiten.   

Het College bescherming 

persoonsgegevens heeft op 3 november 

2014 het Protocol – de juridische basis die 

alle voorwaarden voor deelname het 

Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn 

nauwkeurig omschrijft  – rechtmatig 

verklaard.  

 

Verhogen kwaliteit van 
werk en zorg 
Regionale werkgeversverbanden 

onderschrijven het belang van het 

opzetten van een “Waarschuwingsregister 

Zorg & Welzijn” om daarmee een 

belangrijke bijdrage te leveren aan het 

verhogen van de kwaliteit van zorg én de 

kwaliteit van werken. Nu is het relatief 

makkelijk voor werknemers om van 

instelling naar instelling te hoppen zelfs 

als er aangifte tegen ze is gedaan. Zorg- en 

welzijnsorganisaties mogen elkaar niet 

waarschuwen voor deze mensen. 

Zorgondernemers zijn met een op zorg en 

welzijn afgestemd waarschuwingsregister 

in staat hun collega zorgondernemers 

tijdig van waardevolle informatie te 

voorzien, door (ex) medewerkers op te 

laten nemen in het 

Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. 

Ook is het desgewenst mogelijk 

vrijwilligers, uitzend- en stagekrachten 

onder de werkingssfeer van het 

Waarschuwingsregister te laten vallen. 

 

Reikwijdte 
Alle werkgevers in de VV&T, GGZ en 

Gehandicaptenzorg kunnen deelnemen 

aan het Waarschuwingsregister Zorg & 

Welzijn. 

 

 


