INTEGRITEITSVERKLARING
Uitgangspunt
Om hun vak naar behoren te kunnen uitoefenen, dienen de professionals van ArboVita gevrijwaard te
zijn van oneigenlijke beïnvloeding, ongeacht of die afkomstig is van klanten of hun werknemers, dan wel
van de eigen werkgever.
Oneigenlijke beïnvloeding
Van oneigenlijke beïnvloeding is sprake als een professional onder druk wordt gezet om, anders dan op
professionele gronden, tot een oordeel of gedraging te komen.
Relatie ArboVita - bedrijfsarts
De directie van ArboVita belooft dat zij haar bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en andere adviseurs
nimmer zal blootstellen aan oneigenlijke beïnvloeding van haar kant.
Indien een professional desalniettemin meent bloot te zijn gesteld aan zulke beïnvloeding, dan kan hij
een klacht indienen bij een commissie die bestaat uit tenminste twee kerndeskundigen. Deze onderzoekt
de zaak, hoort partijen en stelt een oordeel vast dat als advies wordt voorgelegd aan de directie.
De directie volgt in beginsel dit advies.
Niet voor klachten vatbaar zijn arbeidsconflicten tussen een medewerker en de directie. Dat geldt ook
voor algemene regelingen, zoals interne werkprocessen en contracten met klanten.
Relatie bedrijfsarts – klant/werknemer
De directie van ArboVita zal alles wat in redelijkheid van haar gevergd kan worden, in het werk stellen om
oneigenlijke beïnvloeding van haar professionals door klanten of hun werknemers, te voorkomen.
Tegelijkertijd mag van een medewerker verwacht worden dat hij vanuit zijn professionaliteit weet om te
gaan met en zich teweer kan stellen tegen oneigenlijke beïnvloeding.
Indien een professional meent blootgesteld te zijn aan zulke oneigenlijke beïnvloeding en hij, tevergeefs,
betrokkene tot een andere opstelling heeft proberen te bewegen, dan maakt hij daarvan melding bij de
directie van ArboVita. Die onderzoekt de zaak, hoort partijen en beslist of vervolgacties nodig zijn.
Relevante regelgeving en toepassingsgebied
Het professioneel statuut van de bedrijfsarts van 7 februari 2003 is van (overeenkomstige) toepassing,
voor zover het niet strijdig is met deze verklaring.
Verantwoording
De directie stelt jaarlijks een openbaar verslag op van de ervaringen met deze verklaring. Dit omvat
tevens de integrale versie van het verslag dat de commissie elk jaar van zijn werkzaamheden maakt.
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De directie
In deze verklaring worden onder ‘bedrijfsarts’ mede begrepen diegenen die onder supervisie dan wel in de verlengde armconstructie werken.
Vanwege de leesbaarheid wordt volstaan met ‘hij’. Uiteraard heeft deze Frank & Vrij-Verklaring, zonder onderscheid, betrekking op
mannelijke en vrouwelijke bedrijfsartsen.

