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Eerste bijeenkomst - 31 augustus 2021

Maaltijd en discussie

Na het zomerprogramma waarbij onze 
club haar steentje aan bijdroeg met een 
proprogramma over het idee van klein-
schalig toerisme te ontwikkelen in het 
Engbertsdijkvenen door Dagmar Boerrig-
ter gingen we als club het nieuwe rotary-
jaar in met de eerste bijeenkomst op ons 
thuisadres De Johanneshoeve. Voorzitter 
René Horsselenberg was op vakantie en 
Jan v.d. Kolk verving hem deze avond. De 

groep was nog klein maar Jan had voor 
een eenvoudig maar actueel programma 
gezorgd. 
Het programma van deze avond:
1. Welkom
2.  Mededelingen
 - voorstel verslaglegging
 - programma dit jaar
 - end polio tulpenactie
3.  maaltijd en discussie

Interim voorzitter Jan v.d. Kolk 
zat deze avond de club voor.

Na de heerlijke maaltijd van die André 
ons voorscaholtelde hadden we tijd voor 
een kleine discussie. Onderwerp was: 
‘Kan ik mijn werknemers verplichten 
zich te  vaccineren tegen Covid-19?’

‘Krijgen we een tweedeling als niet 
iedereen zich laat vaccineren tegen 
Covid19?’

op de beamerpresentatie 3 invalshoeken:
1. artikel 11 v.d. grondwet 
2. zorgplicht v.d. werkgever
3. veiligheid van de medemens



Punt 1 De Grondwet:
Wat staat er in artikel 11 van de Grond-
wet? “Ieder heeft, behoudens bij of 
krachtens de wet te stellen beperkin-
gen, recht op onaantastbaarheid van 
zijn lichaam”

Hoewel de werknemer recht heeft om 
zelf te beslissen, sluit artikel 11 van de 
Grondwet een vaccinatieplicht niet uit. 
Echter, de werknemer kan niet recht-
streeks een beroep doen op dit artikel, 
aangezien de grondwet geldt tussen 
overheden en burgers (de zogenaamde 
verticale werking). De werknemer moet 
dit dan doen via een beroep op het 
goed werkgever- en werknemerschap.

Punt 2, Zorgplicht en Punt 3, De 
Veiligheid:
De zorgplicht van de werkgever en de 
veiligheid van de medemens 

Een werkgever heeft een vergaande 
zorgplicht als het gaat om een gezonde 
werkomgeving. Hij dient in alle opzich-
ten zorg te dragen voor de beperking 
van risico’s voor werknemers bij de uit-
voering van de werkzaamheden. Over 
de invulling en de reikwijdte van die 
zorgplicht bestaat veel jurisprudentie.

Vaccinaties aanbieden tegen ziektes 
kan een maatregel zijn die de werk-
gever, gezien de werkomgeving als 
risicobeperking moet aanbieden. 
Daarbij gaat het dan niet enkel om de 
werkomgeving van de werkgever zelf, 
maar ook van de opdrachtgever waar 
zijn werknemers de werkzaamheden 
uitvoeren. 
 
Kan ik als werkgever het vaccineren 
tegen Covid-19 verplichten?

Hierop 3 antwoorden:
1. De werkgever kan een medewerker 

niet verplichten om zich te laten 
vaccineren tegen Covid-19. Echter, 
heeft de werkgever een zorgplicht, 
hetgeen betekent dat de werkgever 
moet zorgen voor een veilige en 
gezonde werkplek. Een onderdeel 
hiervan zijn de huidige coronamaat-
regelen van de overheid.

2. Op grond van de Algemene Veror-
dening Persoonsgegevens mag de 
werkgever niet vragen of de werk-
nemer is gevaccineerd, althans rust 
op de werknemer geen verplichting 
om dit te melden aan de werkgever.

3. Bijvoorbeeld als de werknemer in 
een omgeving werkt met kwets-
bare groepen dan kan het niet 
nemen van een vaccinatie leiden tot 
een onveilige werkomgeving. De 
werkgever zal dan een zorgvuldige 

belangenafweging moeten. Hierbij 
is onder andere van belang of de 
werknemer thuis kan werken of op 
een andere afdeling. Onder bepaal-
de voorwaarden kan de werkgever 
de werknemer de toegang weigeren 
tot zijn werkplek. In de situatie dat 
de niet gevaccineerde werknemer 
een risico vormt voor de werkvloer 
dan kan dit leiden tot de situatie dat 
voortzetting van de arbeidsovereen-
komst niet meer mogelijk is, gezien 
het feit dat de belangen van de 
werknemer haaks op de belangen 
van de werkgever staan.

In Frankrijk wordt vaccinatie tegen corona verplicht voor zorgmedewerkers. 
In Griekse horecazaken worden alleen ingeënte mensen binnen toegelaten. 
En Malta wilde niet-gevaccineerde toeristen aanvankelijk helemaal weigeren, 
maar werd teruggefloten. Kan zoiets ook in Nederland gebeuren?
Een lastige discussie. De tijd zal het leren. We zijn nog lang niet van het virus 
af. De Gezondheidsraad zette in februari op een rij in hoeverre het kabinet 
mensen mag stimuleren om een vaccinatie te nemen. In het advies schetst de 
raad dat het zeldzaam is dat er in Nederland dwang wordt ingezet.

Het programma voor de eerstvolgende weken:PROGRAMMA
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Datum Spreker Onderwerp

10-08-2021 Rijssen-Holten Zomerprogramma
17-08-2021 Twenterand Zomerprogramma
23-08-2021 Nijverdal-Hellendoorn Zomerprogramma
31-08-2021 Geen Vocational onderwerp
14-09-2021 Corné Balemans & 

Jan Kees Westra
Rondwandeling Engertsdijksvenen

28-09-2021 Jeroen Klinkhamer Bezoek Veenmuseum
29-09-2021 AFAS experience centre Leusden Discon District 1560
12-10-2021 Bestuur Clubzaken
26-10-2021 Martin Tesink en Roland Winkel Qredits

09-11-2021 Dr. Erna Lenters European Reference Laboratory (HbA1c)

23-11-2021 --- Routemaker Engbertdijksvenen?

Datum  Naam 
31-8-2021 Jan van der Kolk 
14-9-2021 Niek Hofstee 
28-9-2021 Rene Horsselenberg 
12-10-2021 Rineke Limbeek 
26-10-2021 Gerrit Meijer 
9-11-2021 Klaas Palstra 
23-11-2021 Theo Plegt 
7-12-2021 Gerrit Reekers 
21-12-2021 Marrit Schaafsma 
11-1-2022 Hans Schipper 
18-1-2022 Hans Sjoers 

Schema verslaglegging clubavonden
Aanlevering verslag:

Per datum levert het lid een verslag in 
aan Berry Tesink.
Mail: b.tesink@gmail.com


