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Inleidend 

 

Sinds juli 2013 heeft het Ministerie een geïntegreerd personeelsbeleid met betrekking tot uitzending 
naar “Hoog risicogebieden met een bijzonder veiligheidsregime”. Dit beleid is geaccordeerd door de SG 
en de OR. 

Inmiddels is dit beleid in de “wandelgangen” het zorgprotocol gaan heten. 

Dit beleidsstuk vervangt eerdere versies en is een actualisatie waarin voortschrijdend inzicht en de 
kanteling van het personeelsbeleid zijn opgenomen en in 2020 aangepast aan de Wet Normalisering 
Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) 

Een belangrijke wijziging is dat het gebied waarop dit beleid van toepassing is, gekoppeld is aan 
gebieden met een NL ROOD reisadvies, zoals door BZ gedefinieerd en terug te vinden op 
www.minbuza.nl. 

In dit document wordt het vastgestelde beleid met haar uitgangspunten beschreven én het protocol, dat 
een integraal onderdeel uitmaakt van dit beleid. 

De afdeling Vitaliteit en Gezondheid van HDPO is document houder van dit beleid en protocol. 
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Beleid 
Vanuit goed werkgeverschap (zorgplicht) is dit beleid ontwikkeld om te bevorderen dat BZ-medewerkers 
(op alle niveaus) die namens het Ministerie van Buitenlandse Zaken uitgezonden worden naar gebieden 
waar een rood reisadvies voor geldt, onder moeilijke omstandigheden goed kunnen functioneren en 
daar nadien fysiek en mentaal zo min mogelijk nadelige gevolgen van ondervinden. Dit systeem zorgt 
ervoor dat medische en/of psychosociale problemen voorkomen worden en/of vroegtijdig gesignaleerd 
en adequaat opgepakt worden. 

Uitgangspunten 

• Dit beleid is van toepassing op alle medewerkers  die in werkzaam zijn voor het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken én de gedetacheerden die vanuit andere Rijksonderdelen door het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken worden geplaatst in gebieden waarvoor een rood reisadvies 
geldt. 
Voor de Defensie Attachés gelden de voorschriften van het Ministerie van Defensie. 
 

• Medewerkers die regelmatig op dienstreis gaan naar een gebied met een rood reisadvies 
worden aangemoedigd gebruik te maken van faciliteiten van het protocol (o.a. medische 
keuring, gesprek met bedrijfsmaatschappelijk werk en veiligheidstraining). 
 

• De verantwoordelijkheid van dit beleid ligt bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken waarbij 
voor de uitvoering gebruik gemaakt kan worden van aanvullende expertise van externe 
deskundigen. 
 

• In dit beleid worden voorlichting, werving, selectie, voorbereiding, begeleiding en nazorg 
geadresseerd. 
 

• Nadat de sollicitatieprocedure heeft geleid tot het voornemen om de medewerker  te plaatsen, 
volgt er een medische en psychologische keuring. 
 

• Op grond van artikel 2.12 van de ACRU  zijn medewerkers verplicht om aan dit medische en 
psychologisch onderzoek mee te werken om plaatsing door te kunnen laten gaan. 
 

• Tevens zijn de medewerkers verplicht om deel te nemen aan een veiligheidstraining voordat 
ze uitgezonden kunnen worden. Observaties uit deze training die leiden tot twijfel over de 
geschiktheid van de medewerker kunnen leiden tot een heroverweging van de plaatsing. 
 

• De uitslag van het medisch en psychologisch onderzoek gaat naar de medisch adviseur. Bij 
een negatieve uitkomst van of een medische keuring of een psychologisch onderzoek wordt 
een medewerker niet geplaatst. Het negatief advies van de medisch adviseur is bindend. DGPZ 
wordt hierover geïnformeerd. 
 

• Zodra de plaatsing definitief is start het psychosociaal begeleidingstraject. Deze begeleiding 
wordt uitgevoerd door het Bedrijfsmaatschappelijk werk en geschiedt op basis van 
vertrouwelijkheid (beroepscode). 
 

• Plaatsingsduur kan per gebied en functie verschillen maar kan niet langer zijn dan twee jaar 
aaneengesloten. 
 

• Na afloop van de plaatsing moet er minimaal vier weken aaneengesloten verlof opgenomen 
worden voordat een volgende plaatsing kan beginnen. Medewerkers registreren dit verlof niet 
in P-Direkt. 
 

• Een nieuwe plaatsing in een gebied waarvoor een rood reisadvies geldt, kan niet eerder 
plaatsvinden dan één jaar na beëindiging van de eerdere plaatsing in zo’n gebied. 



 
 

• Zodra voor een gebied een rood reisadvies is vastgesteld, treedt dit beleid en bijbehorend 
protocol in werking. In zo’n geval neemt de HRP contact op met postleiding om afspraken te 
maken over onderzoeken, begeleiding en training van zittende medewerkers.  Mochten de 
uitslagen van de onderzoeken onverhoopt negatief zijn dan kan dit leiden tot voortijdige 
beëindiging van de plaatsing.   

  



Protocol 
 

Vóór de uitzending 

• Bij SSP melding voor publicatie van een functie nagaan of het 
een functie in een gebied met een rood reisadvies betreft. 

• In wervingsprofielen opnemen dat zowel medische als 
psychologische onderzoek als de veiligheidstraining verplicht zijn 
en onderdeel vormen van het selectieproces. 

• In de wervingsprofielen voor de functie van medewerker 
Bijzondere Opdrachten in de pools van DCV, DBV, FEZ, DGPZ en 
HDPO opnemen dat zowel medische onderzoek als de 
veiligheidstraining verplicht zijn. Bij een negatieve uitkomst van 
de medische keuring kan een BO medewerker niet worden 
ingezet in een gebied of post met een roodreisadvies. 

FBS coördinatieteam  

 

Standaard competenties toevoegen aan alle wervingsprofielen voor 
functies in gebieden met een rood reisadvies. Deze competenties zijn: 
weerbaarheid, stressbestendigheid, aanpassingsvermogen, 
agressieregulatie, vermogen tot samenwerken, doorzettingsvermogen, 
discipline, stabiliteit, flexibiliteit en het omgaan met hiërarchie. 
 

FBS Coördinatieteam  

 

Zorgdragen voor goede voorlichting, zodat potentieel geïnteresseerde 
medewerkers en hun partners zich goed kunnen oriënteren en een 
weloverwogen besluit kunnen nemen.  

3W / VVV 

 

Na afronding van FBS of T-FBS selectie voornemen tot plaatsing in een 
gebied met een rood reisadvies verzenden. Daarin staan de voorwaarden 
voor plaatsing vermeld en de acties die de medewerker moet doorlopen. 

FBS Coördinatieteam 

 

Aanmelden voor medisch en  psychologisch onderzoek en 
veiligheidstraining op basis van voornemen tot plaatsing. 

HR Medewerker 

 

Medisch onderzoek op basis van de volgende criteria: 
- De medewerker moet zichzelf in veiligheid kunnen brengen of 

stellen zonder een gevaar voor derden te vormen; 
- De medewerker moet 72 uur zonder medicatie kunnen zonder 

schadelijke effecten voor zichzelf of derden; 
- Met zijn medische achtergrond derden niet in gevaar brengen; 
- De medewerkster mag niet zwanger zijn. De plaatsing wordt 

meteen beëindigd als de medewerkster alsnog zwanger blijkt of  
wordt. 

 
Medische bevindingen gaan van KLM Health Services met toestemming 
van de medewerker naar de Medisch Adviseur BZ ter vaststelling van het 
medisch eindadvies. 

KLM Health Services / 
Medisch Adviseur/ 
Medewerker 

 

 



Psychologisch onderzoek: 
Test en onderzoek naar de mentale weerbaarheid, stressbestendigheid, 
aanpassingsvermogen, agressieregulatie, vermogen tot samenwerken, 
doorzettingsvermogen, discipline, stabiliteit, flexibiliteit en het omgaan 
met hiërarchie. 
Advies van het psychologisch onderzoek gaat naar de medisch adviseur. 

Defensie/ 
Medewerker/ Medisch 
adviseur 

 

Veiligheidstraining:  
Het doel van de training is dat de medewerker zich bewust is van de 
veiligheidsrisico’s en beschikt over kennis en vaardigheden die nodig zijn 
voor het werken en wonen in deze gebieden. 

VCI / Medewerker 

Observaties Veiligheidstraining: 
De trainers van de Veiligheidstraining geven geen oordeel over de 
geschiktheid van de deelnemers, maar rapporteren wel zaken die hen 
zijn opgevallen. De medewerker wordt hiervan op de hoogte gesteld. 

Trainers/ medisch 
adviseur BZ / VCI 

 

Plaatsingsbesluit. 
In plaatsingsbesluit opnemen dat medewerker voor vertrek naar de post 
contact moet opnemen met HDPO/ AR voor informatie en advies over 
rechtspositie en verzekeringen en een afspraak moet maken met 
Bedrijfsmaatschappelijk voor start psychosociale begeleiding. 
Bedrijfsmaatschappelijk werk krijgt een cc van dit besluit, zodat zij weet 
wie er uitgezonden gaan worden. 

FBS Coördinatieteam  

 

Medewerker maakt een afspraak met Bedrijfsmaatschappelijk werk voor 
kennismakingsgesprek. Dit is de start van het psychosociale 
begeleidingstraject.  Doel van dit gesprek is om een vertrouwensbasis te 
leggen en duidelijke afspraken te maken voor het vervolg (zie 
psychosociale begeleiding tijdens en na uitzending). Ook wordt hierin 
besproken dat de gesprekken met bedrijfsmaatschappelijk werk 
vertrouwelijk zijn en dat zij geen rol spelen bij de selectie of bij een 
mogelijke verlenging. 

Medewerker/ 
Bedrijfsmaatschappelijk 
werk 

 

Thuisfront dag 
3 W organiseert voor de partners/ kinderen/ familie  een “thuisfront dag”  
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Tijdens de uitzending 

Psychosociale begeleiding: 
Na de kennismaking is er tijdens de uitzending geregeld contact tussen 
de bedrijfsmaatschappelijk werker en de uitgezonden medewerker.  
Als richtlijn wordt hierbij gehanteerd eens per 6 maanden, hetzij 
telefonisch/VC/Skype of tijdens R&R op het departement. 
 
Mocht tijdens de begeleiding blijken dat het niet goed gaat (en er risico 
is op fysiek en mentaal vlak voor betrokkene zelf of de groep), dan zal in 
overleg met de medewerker (of met medeweten van de medewerker in 
het geval van een potentieel ernstige situatie) contact worden gezocht 
met de medisch adviseur. 

Bedrijfsmaatschappelijk 
werk / Medewerker 

 

 



Sociaal Medisch Overleg: 
Met de leiding van de post, HR-partner, HRM, Medisch Adviseur en 
Bedrijfsmaatschappelijk werk zal regelmatig (3 keer per jaar minimaal of 
zo nodig vaker) een SMO worden gehouden. 

MT Post 

 

 

Na de uitzending 

Psychosociale nazorg: 
De nazorg met het Bedrijfsmaatschappelijk werk loopt minimaal door tot 
6 maanden na de beëindiging van de plaatsing. 
Bij “niet-pluis” zal in overleg met de medische adviseur voor behandeling 
worden doorverwezen naar de tweedelijnshulpverlening. 

Bedrijfsmaatschappelijk 
werk / Medewerker / 
Medisch adviseur 

 

Medische uitkeuring. 
De Medewerker maakt zelf na afloop van de uitzending een afspraak voor 
een medische uitkeuring. 

Medewerker / KLM 

 

 

 

 

 

 

 


