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Agressie en geweld (startpagina A&G) 

 

Grensoverschrijdend gedrag versus agressie en geweld/publieksagressie 

Dit hoofdstuk van de Arbocatalogus gaat over agressie en geweld door burgers gericht 

tegen de provincieambtenaar (publieksagressie), dat is per definitie grensoverschrijdend: 

de burger gaat te ver. Agressie en geweld tussen collega’s onderling wordt in deze 

arbocatalogus beschreven bij het onderwerp ongewenst gedrag.  

In de praktijk blijkt dat medewerkers en managers bijvoorbeeld verbale agressie niet 

direct herkennen als ‘agressie en geweld’. In deze Arbocatalogus wordt daarom ook wel 

het begrip ‘grensoverschrijdend gedrag’ gebruikt, waarmee hetzelfde wordt bedoeld. 

Arbeidsgerelateerde agressie en geweld (grensoverschrijdend gedrag) betreft 

situaties waarin een werknemer psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of 

aangevallen, in omstandigheden die rechtstreeks verband houden met zijn of haar werk.  

Agressie uit zich op verschillende manieren: 

 Verbaal (schelden, beledigen, vijandige boodschappen uitzenden, bedreigen, ook 

via sociale media) 

 Fysiek (dreigende houding aannemen, schoppen, slaan, bijten, vastgrijpen) 

 Psychisch (lastig vallen, onder druk zetten, intimideren, bedreigen en irriteren) 

De definitie die Veilige Publiek Taak hanteert over Agressie en geweld is als volgt  

Het welbewust verbaal uiten, gebruiken van fysieke kracht of macht, dan wel het dreigen daarmee, 
gericht tegen een werknemer, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het 
verrichten van de publieke taak, wat resulteert of waarschijnlijk zal resulteren in een gevoel van 
bedreiging, materiële schade, letsel, psychische schade of de dood. 

Beweegredenen voor agressie en geweld 

Als u inzicht heeft in wat er met mensen gebeurt als zij agressief worden, bent u beter in 

staat om maatregelen te treffen en met agressie en geweld om te gaan.  

We onderscheiden drie oorzaken van agressie, in de praktijk is vaak sprake van een 

mengvorm hiervan: 

 Frustratieagressie 

Hierbij ontstaat agressie door bijvoorbeeld miscommunicatie of doordat een 

burger vindt dat hij niet wordt gehoord. Dat leidt tot onmacht, angst en/of 

frustratie. Frustratieagressie is herkenbaar aan de echte en onvervalste emoties. 

 Instrumentele agressie 

Hierbij is agressie een instrument om iets te bereiken. Een burger wil bijvoorbeeld 

dat een beslissing ongedaan wordt gemaakt of dat hij sneller wordt geholpen. 

Instrumentele agressie is gebaseerd op intimidatie. 

 Psychopathologische agressie 

Hierbij wordt de agressie veroorzaakt door een psychische stoornis of doordat de 

burger onder invloed is van alcohol of drugs. Bij psychopathologische agressie is 

de persoon vaak niet op de normale manier aanspreekbaar of te beïnvloeden.  

http://provincies.arbocatalogus.net/risicos/psa/ongewenst-gedrag
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Gevolgen van ongewenst gedrag 

Agressie en geweld hebben verschillende effecten op werknemers: fysieke, materiële, 

psychische en organisatorische effecten. Voorbeelden daarvan zijn: 

 lichamelijke verwondingen 

 beschadiging van goederen 

 verstoring van de dagelijkse werkzaamheden 

 minder motivatie om het(zelfde) werk te blijven doen 

 (verhoging van) werkstress 
 posttraumatische stress stoornissen 

 Binnen de provincie kan agressie en geweld leiden tot onder meer: 

 toename van het ziekteverzuim 

 toename van het personeelsverloop 
 problemen bij het werven van nieuw personeel 

Verantwoording & leeswijzer 

Het onderwerp agressie en geweld is in deze Arbocatalogus uitgewerkt op basis van de 

wetgeving, informatie vanuit de verschillende provincies, het Programma Veilige Publieke 

Taak en we maken gebruik van informatie uit de arbocatalogi van de A&O-fondsen van 
gemeenten en waterschappen.  

Via de tabel “De aanpak van publieksagressie” zijn 7 beleidsaspecten opgenomen met 

uitleg en oplossingen. Door deze 7 aspecten uit te werken, te implementeren en te 

evalueren komt men tot een integrale aanpak van Agressie en Geweld. Per aspect wordt 

de (wettelijke) toelichting gegeven en kan doorgeklikt worden naar oplossingen en 
praktijkvoorbeelden.  

De 7 onderdelen van de aanpak van publiekagressie zijn: 

1. Zijn alle risicofuncties en werkplekken in kaart gebracht? Om zijn rol te kunnen 

vervullen moet het management weten waar en bij welke functies en op welke 

werkplekken de risico's zich voordoen. 

2. Is er een samenhangend beleid (met organisatievisie) opgesteld en bekend 

gemaakt? 

3. Is er een norm vastgesteld? Waar liggen de grenzen? Is dit bekend bij bezoekers 

(huisregels) en medewerkers (gedragsregels)? 

4. Zijn medewerkers getraind in het herkennen van situaties en het ermee omgaan? 

5. Is er een meldingssysteem operationeel (het PAR)? 

6. Is nazorg en opvang geregeld? Is er in het beleid vastgelegd welke sancties 

worden gehanteerd en wanneer aangifte wordt gedaan? Is er een afspraak over 

schadeverhaal? 

7. Evaluatie van het beleid. Wordt het effect gemeten van de maatregelen? 

Bijvoorbeeld a.d.h.v. de meldingen, medewerkersonderzoek, terugkoppeling 

vanuit werkoverleggen, de RI&E e.d..  
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Wet- en regelgeving 

Arbowet 

In de Arbowet maakt agressie en geweld deel uit van ‘Psychosociale arbeidsbelasting’ 

(PSA). De Arboregelgeving kent voor dit risico zes doelvoorschriften:  

Artikel nr.  Doelvoorschriften in de Arbowet 

Artikel 3. lid 1. De werkgever voert beleid gericht op goede arbeidsomstandigheden 

Artikel 3. lid 2  De werkgever moet risico’s voorkomen en indien dat niet mogelijk is, deze risico’s beperken 

Artikel 5  De werkgever inventariseert en evalueert de risico’s en stelt een plan van aanpak op 

Artikel 8   De werkgever zorgt voor voorlichting, instructie en training aan medewerkers 

Arbobesluit  afdeling 4 PSA. artikel 2.15 lid 1 Indien medewerkers worden blootgesteld aan PSA stelt de werkgever 

maatregelen vast om PSA te voorkomen en/of te beperken. 

Arbobesluit afdeling 4 PSA. artikel 2.15 lid 2 Indien medewerkers worden blootgesteld aan PSA, dient de werkgever 

voorlichting en onderricht te geven. 

 

Burgerlijk Wetboek 
Artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek stelt dat een werkgever zich moet houden aan 

‘het beginsel van goed werkgeverschap’. Artikel 7:658 BW stelt dat een werkgever een 

zorgplicht heeft voor zijn medewerkers.  

De laatste jaren is een aantal zaken door de rechter behandeld, waarin een werknemer 

zijn werkgever aansprakelijk stelt voor geleden schade, als gevolg van agressie en 

geweld. De rechter onderzoekt of het aannemelijk is dat de gebeurtenis (in alle 

redelijkheid) voorkomen had kunnen worden, als de werkgever passende maatregelen 

had getroffen. Om de aansprakelijkheid te weerleggen, moet de werkgever voor de 

rechter aantonen dat: 

- hij onderzocht heeft welke schadeveroorzakende gebeurtenissen zich zouden 

kunnen voordoen (risicoanalyse); 

- hij, op basis van deze risicoanalyse, zorgvuldig afgewogen preventieve maatregelen 

heeft getroffen; 

- hij goede opvang en nazorg geboden heeft;  

- zijn organisatie voldoet aan de eisen uit de Arbowet. Dat wil zeggen dat de 

organisatie beschikt over schriftelijk vastgelegde beleidsplannen en teamafspraken 

(bijvoorbeeld protocollen).  

Er dient toezicht te zijn op de naleving van de plannen en afspraken. 
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Tabel De aanpak van ongewenst gedrag door externen 

Onderstaande tabel bevat een overzicht met de 7 aspecten om te komen tot een 

integrale aanpak van agressie en geweld. De rol van de organisatie bij het vaststellen 

van het beleid en een visie en de rol van het management bij de uitvoering ervan is 

hierbij van groot belang. De teksten uit dit hoofdstuk (wetgeving en praktijkoplossingen 

vanuit de provincies) kunnen helpen het arbobeleid vorm te geven. Doordat de provincies 

verschillen, blijft het uiteraard maatwerk en dienen de voorbeelden en 
praktijkoplossingen als leidraad voor het maken van lokaal beleid. 

(noot voor de lezer van deze concepttekst: op de website worden de teksten in de tabel 

gelinkt waardoor men kan doorklikken. In deze tabel is dit nog niet het geval, in de tabel 

wordt eerst het beleidsaspect verwoord en vervolgens kan men naar voorbeelden en de 

praktijkoplossingen. Deze praktijkoplossingen staan nu na de tabel per nummer (aspect 

1 t/m 7) weergegeven.  

 

 Aspect Toelichting en oplossingen 
1 Zijn alle risicofuncties en -taken 

in kaart gebracht?  

Om zijn rol te vervullen moet het 

management weten waar de risico's zich 

voordoen: welke functies, bij welke taken en 

op welke werkplekken hebben medewerkers 

te maken met (risico op) agressie en 

geweld. 

 Gebruik hiervoor bv de digitale RI&E 

Provincies. Inventariseer welke risico’s er 

zijn (link naar digi RIE) 

 Kijk in de arbocatalogus op functie. Hier 

is per functie weergegeven welke 

onderwerpen, waaronder Agressie en 

geweld, uit de arbocatalogus van 

toepassing zijn.  

 Creëer veilige werkplekken, omgeving en 

veilige werkprocessen 

 Maak afspraken voor het geval het toch 

mis gaat. 

Voorbeelden en praktijkoplossingen: 

 Praktijkoplossing Digi RI&E Provincies 

 Praktijkoplossing van de provincie 

Overijssel Rapportage 

Functierisicobeoordeling wegen en 

kanalen (zie de aparte pdf) 

 Voorbeelden checklisten gebouwen, 

omgeving en werkplekken  

 Voorbeelden voorzorgmaatregelen 

 Praktijkoplossing provincie Fryslân 

bepalen risiconiveau alleen werken 

 

2 Is er een samenhangend en 

compleet beleid opgesteld met 

een visie en is dit bekend 

gemaakt? 

Stel een beleid vast. Een beleid bevat: 

 Een visie op publieksagressie 

 Beleidscyclus 

 Taken en verantwoordelijkheden 

 Evaluatie van beleid publieksagressie 

Voorbeelden en praktijkoplossingen: 

http://provincies.arbocatalogus.net/functie
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 voorbeeld Taken en 

verantwoordelijkheden  

 

3 Is er een norm vastgesteld?  

 

Voor managers en medewerkers is het van 

belang om te praten over de norm en daar 

duidelijkheid over te hebben: wat is de 

organisatienorm en hoe gaan we hier in de 

praktijk mee om: Wanneer is 

grensoverschrijdend gedrag niet acceptabel? 

Wanneer melden en registreren we 

ongewenst gedrag, wanneer doen we 

aangifte etc.?  

Is de organisatienorm vertaald naar 

teamnormen? Besteed hierbij ook aandacht 

aan grensoverschrijdend gedrag via Sociale 

Media. 

Voorbeelden en praktijkoplossingen: 

- Klik hier voor een document over het 

invoeren van een teamnorm bij 

publieksagressie (afkomstig uit de 

Arbocatalogus Gemeenten; direct linken; 

2 docs) 

- Maak huisregels bekend bij bezoekers 

(huisregels) en gedragsregels bij 

medewerkers (gedragscode). 

- Klik hier voor info van VPT over extern 

communiceren 

http://www.evpt.nl/aanpak-

agressie/stap-5-actief-extern-

communiceren/ 

-  Klik hier voor een webdossier over 

sociale media en agressie en geweld van 

veilige publieke taak 

 Klik hier voor oplossingen van provincies: 

voorbeelden huisregels en gedragscodes  

- Klik hier voor uitingsvormen van agressie 

(oplossing provincie Fryslan) 

 

4 Zijn medewerkers voorgelicht 

en getraind in het herkennen 

van situaties en het ermee 

omgaan? 

Voorlichting en instructie over het beleid, het 

protocol, maatregelen om ongewenst gedrag 

tegen te gaan en training in bijvoorbeeld het 

herkennen van en hoe te handelen bij 

ongewenst gedrag, is een belangrijk onderdeel 

bij de aanpak van publieksagressie. 

Voorbeelden en praktijkoplossingen: 

- Klik hier voor een document over 

trainingen.  

- Klik hier voor informatie over 

interventie voor medewerkers 

- Klik hier voor informatie over 

preventie en interventie voor 

leidinggevenden 

 

5 Is er een meldings- en 

registratiesysteem 

operationeel?  

Melden en registreren van 

publieksagressie/ongewenst gedrag is van 

belang omdat er dan inzicht ontstaat in de 

aard en de omvang van de incidenten. 

http://provincies.arbocatalogus.net/risicos/psa/agressie-en-geweld/leidinggevende/preventie/++infopage++79ec56ab41c0a2a0f297cfc6c10a130e
http://provincies.arbocatalogus.net/risicos/psa/agressie-en-geweld/leidinggevende/preventie/++infopage++58f2475d994fad64f1f3b274a8eadc72
http://www.evpt.nl/aanpak-agressie/stap-5-actief-extern-communiceren/%20Klik%20hier%20voor%20een%20webdossier%20over%20sociale%20media%20en%20agressie%20en%20geweld%20van%20veilige%20publieke%20taak
http://www.evpt.nl/aanpak-agressie/stap-5-actief-extern-communiceren/%20Klik%20hier%20voor%20een%20webdossier%20over%20sociale%20media%20en%20agressie%20en%20geweld%20van%20veilige%20publieke%20taak
http://www.evpt.nl/aanpak-agressie/stap-5-actief-extern-communiceren/%20Klik%20hier%20voor%20een%20webdossier%20over%20sociale%20media%20en%20agressie%20en%20geweld%20van%20veilige%20publieke%20taak
http://www.evpt.nl/aanpak-agressie/stap-5-actief-extern-communiceren/%20Klik%20hier%20voor%20een%20webdossier%20over%20sociale%20media%20en%20agressie%20en%20geweld%20van%20veilige%20publieke%20taak
http://www.evpt.nl/aanpak-agressie/stap-5-actief-extern-communiceren/%20Klik%20hier%20voor%20een%20webdossier%20over%20sociale%20media%20en%20agressie%20en%20geweld%20van%20veilige%20publieke%20taak
http://www.evpt.nl/aanpak-agressie/stap-5-actief-extern-communiceren/%20Klik%20hier%20voor%20een%20webdossier%20over%20sociale%20media%20en%20agressie%20en%20geweld%20van%20veilige%20publieke%20taak
http://provincies.arbocatalogus.net/risicos/psa/agressie-en-geweld/medewerker
http://provincies.arbocatalogus.net/risicos/psa/agressie-en-geweld/leidinggevende
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Daardoor ontstaat er ook inzicht in het effect 

gevoerd beleid en van genomen 

maatregelen. 

Voorbeelden en praktijkoplossingen: 

- Link naar uitleg PAR/e-learning. 

- Klik hier voor de info over PAR en 

meld Agressie App (linken naar 2 

docs) 

 

6 Is nazorg en opvang geregeld. 

Welke stappen zijn er te nemen 

na melding en registratie (denk 

aan sancties, aangifte en 

schadeverhaal) 

Naast de preventieve maatregelen is het van 

belang als organisatie afspraken te maken 

over hoe te handelen na ongewenst gedrag 

en agressie incidenten, richting de dader zijn 

er stappen te nemen zoals sancties en 

aangifte en de nazorg is gericht op de 

betrokken medewerker (het  slachtoffer).  

 

Voorbeelden en praktijkoplossingen: 

- Klik hier voor voorbeelden van 

sancties (linken naar eVPT) 

- Klik hier voor aangifte van ernstige 

incidenten (linken naar eVPT) 

- Klik hier voor voorbeelden van 

schadeverhaal bij de dader (linken 

naar eVPT)  

 

7 Wordt het beleid geëvalueerd?  Om inzicht te krijgen in het effect van de 

aanpak  tegen publieksagressie is het zinvol 

om te beoordelen of de aanpak de juiste is. 

Wordt effect gemeten van de maatregelen?  

Worden de meldingen bijgehouden en 

geanalyseerd? Inzicht hierin kan zorgen voor 

een betere afstemming van maatregelen. 

 

Voorbeelden en praktijkoplossingen: 

 Klik hier voor een evaluatiechecklist op 

organisatie en afdelingsniveau 

 Klik hier voor een checklist en brochure 

van Inspectie SZW 

 

  

http://provincies.arbocatalogus.net/par/hoofdstuk/start.htm


 

7 
 

nr 1. 
Zijn alle risicofuncties in kaart gebracht? 

RI&E Agressie en geweld 

Binnen de provincies zijn diverse functies met risico op agressie en geweld. Dit kunnen 

kantoorfuncties zijn met externe contacten zoals bestuursadviseurs, 

vergunningverleners, chauffeurs en bijvoorbeeld de bodes en receptiemedewerkers. Het 

kan hier gaan om verbale agressie per telefoon of per mail en in mindere mate door 

contact met bezoekers. Daarnaast zijn er functies waarbij medewerkers extern zijn en op 

die manier risico lopen op agressie en geweld, hierbij is naast verbale agressie een groter 

risico op fysieke agressie. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld handhavers, 

verkeersinspecteurs, landmeters of brug- en sluiswachters. 

Elke organisatie moet een actuele RI&E hebben en het plan van aanpak is daar een 

onderdeel van (Arbowet artikel 5).  

Controleer de RI&E op: 

 risicobeoordeling van medewerkers met publiekscontacten op publieksagressie  

 risicovolle werkprocessen, werkplekken, werkomgeving en objecten 

 preventieve maatregelen 

 maatregelen voor adequaat reageren op publieksagressie 

 afhandeling van publieksagressie 

 

Overweeg om in een medewerkers tevredenheidsonderzoek vragen over agressie en 

geweld te stellen om een beter beeld te krijgen van risicovolle situaties / functies m.b.t. 

publieksagressie. 

De digi RI&E Provincies (linken) voor de sector Provincies kan worden gebruikt voor het 

opstellen van de RI&E. 

Creëren van veilige werkprocessen, werkomgeving en gebouwen 

Volgens de Arbowet (art. 3 lid 1B en art. 3 lid 2) moeten arbeidsrisico’s bij de bron 

worden aangepakt. Dit betekent dat er preventieve maatregelen moeten worden 

genomen om publieksagressie te voorkomen. Hierna wordt ingegaan op veilige 

werkprocessen, een werkomgeving en gebouwen. 

Werkprocessen 

Creëer veilige werkprocessen door middel van: 

1. een goed risicoprofiel; 

2. het analyseren van werkprocessen; 

3. adequate voorzorgsmaatregelen: 

- stroomlijn interne werkprocessen 

- extra aandacht voor: alleen werken 

- extra aandacht voor: locatiebezoeken 

- extra aandacht voor: telefonische agressie 

In de voorbeelden en praktijkoplossingen hierna zijn de voorzorgsmaatregelen verder 

uitgewerkt. 

Publieksagressie is tot op zekere hoogte te voorspellen. Het is daarom belangrijk kritisch 

te kijken naar werkprocessen en werkstromen die direct van invloed zijn op de 
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dienstverlening en op de werkzaamheden van de medewerkers met publieke functies. 

Hulpmiddelen bij het in beeld brengen van kritische momenten/gebeurtenissen zijn de 

RI&E en het maken van een risicoprofiel (zie de link naar de digi RI&E Provincies en zie 

het voorbeeld van de provincie Overijssel) 

 

Creëren van veilige werkomgeving en gebouwen 

Alarmering in geval van agressie  

Het is ondanks alle preventieve maatregelen toch mogelijk dat werknemers te maken 

krijgen met publieksagressie. Door goed te reageren kan verdere escalatie van het 

incident worden voorkomen en mogelijk letsel worden geminimaliseerd. Naast het 

afspreken van een norm (zie aspect nr 3/ link) en goede training (zie aspect nr 4 /link) is 

het van belang dat er afspraken worden gemaakt over alarmering. 

Hierna wordt ingegaan op alarm slaan en op welke manier dat het beste kan gebeuren. 

Teams moeten afspraken maken over het slaan van alarm en in welke vorm dat het 

beste kan gebeuren. De volgende onderwerpen helpen bij het opstellen van een 

dergelijke procedure: 

- beschrijf de risicovolle momenten in het werk: wat kan er gebeuren, hoe ziet een 

dreigende en/of escalerende situatie er uit. Beschrijf eenvoudige situaties en 

escalerende situaties. 

- geef aan wanneer de meeste kans op publieksagressie bestaat: kantooruren, ‘s 

avonds, ’s nachts of in het weekend e.d.  

- beschrijf de locaties waar de incidenten meestal plaatsvinden: bij de burger thuis, 

op straat, de eigen kamer e.d.  

- maak duidelijk welke urgentieniveaus er zijn bij verzoeken om collegiale 

ondersteuning: attentiesignaal, stil alarm, groot alarm.  

- leg vast wie er allemaal kunnen worden ingeschakeld bij (dreigende) escalatie: 

directe collega, leidinggevende, BHV-team, crisisteam, politie, alarmkamer 112 e.d.  

- is er een incident, geef dan aan:  

o hoeveel personen er bij het incident aanwezig zijn.  

o hoeveel medewerkers er bij het incident aanwezig zijn. 

- maak duidelijk wat de gewenste vormen van bijstand zijn in de verschillende stadia.  

- beschrijf de gewenste alarmsystemen en andere technische hulpmiddelen: stem / 

hard roepen, telefoon, body alarm, alarmknop, mobiele telefoon e.d.  

- verdeel taken en verantwoordelijkheden: wie doet wat op welk moment.  

- bespreek de alarmeringsprocedure met verschillende betrokkenen: medewerkers, 

leidinggevende, gedragskundige, arbocoördinator.  

- oefen tijdens de training agressiehantering met de verschillende procedures. 

Bovenstaande onderwerpen kunnen de afdelingen in de teamafspraken opnemen. Het is 

verstandig om na elke inzet of minstens eens per jaar de afspraken en ervaringen te 

evalueren. 
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Voorbeelden en praktijkoplossingen  

Praktijkoplossing Digi RI&E sector Provincies 

Doorklikken naar info over de digi RI&E Provincies (website A&O-fonds Provincies) 

Praktijkoplossing Provincie Overijssel Rapportage Functie risico 

beoordeling Wegen en Kanalen (W&K) en Publieke 

Dienstverlening (PD) 
Toelichting: in de RI&E is geadviseerd om aanvullend voor de buitendienstfuncties een functierisicoanalyse uit 
te voeren. De uitkomsten zijn gebruikt om PBM per functie te verzorgen, de uitkomsten op te nemen in 
periodieke medische onderzoek (PMO) en cursussen werkinstructies.  

De bijgevoegde functierisicoanalyse is een voorbeeld van hoe je per functie de risico’s 

kunt inventariseren. In dit voorbeeld is bij de buitendienstmedewerkers risico op agressie 

en geweld geconstateerd. De uitwerking van deze constatering is gekoppeld aan de RI&E, 

het beleid agressie en geweld en trainingsprogramma’s (zie het aparte pdf document 

Rapportage functie Risicobeoordeling). 

Praktijkoplossing Provincie Fryslân Bepalen risico beslissing alleen 

werken  

Toelichting: de provincie Fryslân heeft op basis van haar RI&E een leidraad opgesteld om 

te beslissen of er alleen werken is toegestaan en zo ja met welke voorzorgsmaatregelen 

het is toegestaan. 

Om te komen tot een indeling in niveaus kan de onderstaande tabel worden gebruikt. 

  Aard van het werk   Werkomgeving 

Niveau 1 Ongevaarlijk Niveau 1 Kans op ongeval 

nihil 

Niveau 2 Beperkt gevaar 

aanwezig 

Niveau 2 Beperkt gevaar 

aanwezig 

Niveau 3 Direct gevaar aanwezig Niveau 3 Direct gevaar 

aanwezig 

Niveau 4 Acuut bedreigend Niveau 4 Acuut bedreigend 

 

In de onderstaande matrix worden een aantal voorbeelden van werkzaamheden en 

werkomgevingen gegeven.  

Aard van het werk Werkomgeving Niveau 

http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=27&Itemid=83
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Administratief werk 

Visuele controle 

Handmatig werk (zonder 

hulpmiddelen) 

Kantoor 

Eenvoudige fabriek 

Tuin 

1 

Kleine machinale montage 

Spanning < 500 V 

Mechanisch goederen transport 

Machinale verspaning 

Stel- en onderhoudswerk 

Rommelige omgeving 

Stoot- en struikel objecten 

Elektrische bedrijfsruimten 

Laboratoriumwerkzaamheden 

Chemische afvalverwerking 

Magazijn/ expeditie 

Machines 

2 

Gevaarlijke werktuigen 

Stoffen met MAC ceiling* 

Acuut bedwelmende stoffen 

Stellen automatische persen 

Daken 

Trappen/steigers/ladders 

Hoogwerkers 

Werkzones van robots 

Opslag/werken met MAC ceiling stoffen 

ovens 

Opslag of werken met brandgevaarlijke 

stoffen 

3 

Spanning > 500 V Koel – en vriesruimten 

Zeer warme omgeving 

Ruimten met open spanning 

Hoogspanningsruimten 

Diep water 

Ruimten met gasblusinstallaties 

Besloten ruimten (tanks, riool, kelders, 

meetputten) 

4 

 

Stap 1: Bepalen van risiconiveau  

Er zijn meerdere factoren die een rol spelen bij de beslissing om een werknemer alleen 

werkzaamheden te laten uitvoeren. Deze factoren zijn de aard van het werk, de 

werkomgeving, de gezondheid en het welzijn van de werknemer. De gevaren 

voortvloeiend uit de aard van het werk en de risico’s die de werkomgeving met zich 

meebrengt, kunnen elk worden gekwalificeerd op 4 verschillende niveaus. Bij de 

beslissing of er alleen gewerkt mag worden, wordt daarom eerst de aard van het werk 

beschouwd en ingedeeld op een bepaald niveau. Vervolgens wordt gekeken in welke 

werkomgeving de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Ook hier wordt een 

niveau tussen de 1 en 4 aangegeven. 

Stap 2: Indeling in risiconiveau 

1. Deel de werkzaamheden in op niveau 1-4  

2. Deel de werkomgeving in op niveau 1-4  

3. Laat het hoogste risico niveau prevaleren. D.w.z. bij hoogspanningswerkzaamheden 

in een kantoortuin moeten maatregelen worden getroffen die bij niveau 4 passen.  

4. Raadpleeg (eventueel) de bedrijfsarts om een inschatting van de gezondheids- en 

welzijnskenmerken van de betreffende werknemer te kunnen maken. In het 

algemeen geldt dat factoren als de leeftijd, ervaring en achtergrond van de 
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werknemer de indeling in een risiconiveau beïnvloeden. Studenten en buitenlandse 

werknemers vormen daarom ook een kwetsbare groep. Indeling op een hoger 

risiconiveau of extra veiligheidsmaatregelen nemen, kan voor een individuele 

werknemer of mensen uit kwetsbare groepen noodzakelijk zijn.  

Technische maatregelen die mogelijk zijn indien er besloten wordt tot 

alleenwerk 

Op grond van de indeling in niveaus kunnen technische maatregelen worden genomen 

om de risico’s te beheersen. Hierondt worden een aantal mogelijkheden genoemd. 

Niveau 1-2: Mogelijke maatregelen 

 Het zich na een bepaalde tijd, b.v. na 2 of 4 uur telefonisch melden.  
 Het zichtbaar voor een andere aanwezige persoon achter glas werken.  

Niveau 3: Mogelijke maatregelen 

 Het na bepaalde tijd een drukknop moeten indrukken of vast moeten houden of 

intermitterend moeten indrukken (dodemansknop). Het technische systeem kan 

een automatische doormelding geven aan een bemande post.  
 Het direct in contact staan met een tweede persoon, fysiek of via een continue 

spraakverbinding.  
 Het dragen van een elektronische beveiliging, die reageert als in een bepaalde 

periode geen beweging wordt gemaakt. De beschermingsmiddelen regelmatig 

laten controleren.  

Niveau 4: Alleen werken is nooit toegestaan. 

Praktijkoplossing Provincie Zeeland Afspraken alarmering Alleen 

werken  

Functie: Nautisch operators (brug/sluiswachters) en medewerkers technisch onderhoud 

Nautisch operators en medewerkers technisch onderhoud dragen te allen tijde een 

alarmkoord. Naast eigen alarmering (door de medewerker zelf) gaat er een alarmsignaal 

naar de meldkamer als het alarm zich horizontaal bevindt. De medewerker kan dan 

gevallen of onwel zijn. 

Nautisch operators en medewerkers technisch onderhoud : 

- melden standaard hun aanwezigheid als zij alleen een bepaalde ruimte of 

brug/sluis betreden; 

- hebben een directe lijn met de meldkamer als zij de avond- en nachtelijke uren 

alleen werken. 

Aandachtspunten werkplekken, omgeving en gebouwen 

De werkzaamheden van de medewerkers van de provincies spelen zich voor het 

overgrote deel af in het provinciehuis, in een kantooromgeving af, waarbij het contact 

met burgers/externen veelal beperkt blijft tot bezoekers (die onder begeleiding veelal 

alleen in de openbare ruimtes komen) en telefonisch en digitaal contact met externen. 

Een aanzienlijk kleiner deel werkt buiten het provinciehuis, zoals langs wegen en 
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kanalen, bij bedrijven in verband met vergunningen en handhaving of bijvoorbeeld de 

chauffeurs.  

De hieronder opgenomen checklists zijn een leidraad om aan de hand van de 

geïnventariseerde risico’s te bekijken welke maatregelen gewenst en welke noodzakelijk 

zijn. Deze opsomming van de maatregelen wil niet zeggen dat elke maatregel genomen 

moet worden, maar is een hulpmiddel om de juiste maatregelen te nemen. 

Omgeving 

De aard van de directe omgeving kan gevoelens van onveiligheid oproepen. Bijvoorbeeld 

voor een medewerker die ’s avonds alleen een gebouw moet afsluiten en vervolgens in 

een stil en verlaten industrieterrein naar huis moet fietsen. Dezelfde factoren kunnen 

bezoekers frustreren of irriteren. 

Controleer onderstaande zaken m.b.t. de omgeving van de gebouwen: 

- Ligging van gebouwen/panden (al dan niet afgelegen). 

- Sociale controle mogelijk d.w.z. omgeving is goed overzichtelijk voor passanten. 

- Bereikbaarheid met openbaar vervoer. 

- Bewegwijzering van en naar het kantoor. 

- Overzichtelijkheid van de omgeving (verstopplekken). 

- Adequate buitenverlichting (in avond en nacht). 

- Staat van onderhoud directe omgeving. 

- Netheid van directe omgeving. 

- Staat van hekwerk en poorten. 

- Parkeergelegenheid (goed verlicht, goed bereikbaar en afsluitbaar) 

 

Toegang tot de locatie 

Om onbevoegden of agressieve personen buiten de deur te kunnen houden, is het 

noodzakelijk de toegang tot de locatie te controleren.  

Controleer onderstaande zaken m.b.t. toegang van de locatie: 

- Er is een centrale ingang. 

- De ingang is goed verlicht. 

- De ingang tot het object is van buitenaf goed zichtbaar. 

- Andere ingangen worden via een camera (CCTV) of andere detectie- systemen 

gecontroleerd. 

- De toegang tot het object wordt gecontroleerd (pasjesbeleid, kaartlezers e.d.). 

Checklist receptie 

- Er is een duidelijk aangegeven receptie / ontvangstbalie. 

- De receptie is permanent bezet. 

- De receptionist kan de ingang goed overzien. 

- Er is – indien er sprake is van regelmatige incidenten – sprake van een fysieke 

barrière tussen receptionist en bezoeker. 

- Er liggen geen voorwerpen op de balie die als slag-, steek-, of gooiwapen kunnen 

worden gebruikt.  

- De receptieruimte is afsluitbaar en heeft een vluchtweg. 

- De receptie is voorzien van een alarmknop. 

- De receptieruimte is beveiligd met slagvast glas. 

- De receptie beschikt over een (draagbare) metaaldetector om bezoekers te 

controleren op wapens zoals een pistool of mes. 
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- De receptie beschikt over een lijst met namen van personen die niet toegelaten 

mogen worden. 

- De receptie beschikt over een lijst met namen van bezoekers die in het gebouw 

aanwezig zijn. 

- Er wordt gewerkt met een bezoekersregistratiesysteem. 

- Personen met een verhoogd agressierisico worden binnen het gebouw begeleid van 

en naar de bestemming in het gebouw. 

- Er wordt voorkomen dat bezoekers door het gebouw gaan zwerven (protocol 

begeleiden bezoekers). 

- Veiligheidsvoorzieningen gebouw bij avondgebruik. 

 

 
Checklisten inrichting van gebouwen 

Hoewel bij provincies in mindere mate direct contact is met burgers en burgers in het 

provinciehuis komen voor zogenaamde “risicovolle” gesprekken, kan het toch nodig zijn 

om speciale voorzieningen te treffen voor agressieve personen, spreekkamers en 

ontvangsthallen. 

Checklist inrichting gebouw algemeen 

- Onoverzichtelijke plekken in kaart brengen: Denk aan een donkere fietskelder, 

smalle gangen, slecht verlichte delen van het gebouw, krappe kopieerruimte. 

- Veilige zone of veilige kamer aanwezig. Ruimte in het gebouw voorzien van extra 

veiligheidsmaatregelen. 

- Cool down ruimte. Ruimte in het gebouw waar tijdelijk agressieve personen kunnen 

worden geplaatst om tot rust te komen. 

- Scheiding publieksdeel en personeelsdeel. Bezoekers hebben binnen het gebouw 

enkel toegang tot het openbare gebied. Het andere deel is alleen te betreden door 

daartoe geautoriseerde personen. 

- Wordt - waar mogelijk - voorkomen dat medewerkers met contant geld moeten 

omgaan. Wordt op een veilige manier omgegaan met geld en documenten? 

 

Checklist openbare ruimtes, vergaderzalen, spreekkamers & ontvangsthal 

- Er is toezicht op de ontvangsthal, openbare ruimtes, vergaderzalen en 

spreekkamers. 

- De ontvangsthal en spreekkamers liggen in het publieke deel van het gebouw. 

- Er wordt zoveel mogelijk op afspraak gewerkt. 

- Spreekkamers beschikken over twee toegangsdeuren. 

- De toegangsdeur naar de spreekkamer is voorzien van een (slagvast) raam. 

- Spreekkamers zijn uitgerust met een alarmknop, voor de medewerker goed 

toegankelijk. 

- Bezoekers kunnen bij een PC via een meeleesscherm meekijken welke informatie 

beschikbaar is. 

- Spreekkamers zijn gescreend op gevaarlijke voorwerpen, zoals: zware voorwerpen, 

scherpe voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden of waar mee kan 

worden gegooid. 

- Spreekkamers zijn zo ingericht dat medewerkers niet klem kunnen worden gezet. 

- Spreekkamers zijn zo ingericht dat ze qua aankleding en kleurstelling prettig ogen, 

tochtvrij zijn, goed geventileerd en met een comfortabele temperatuur. 

- Spreekkamers zijn zo ingericht dat ze enige privacy bieden (zicht en geluid) sociale 

controle moet echter mogelijk blijven. 

- Afhankelijk van het risico is het meubilair in de spreekkamer vastgeschroefd. 
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- Afhankelijk van het risico is er boven de gesprekstafel een overspringbeveiliging 

gemonteerd. 

- De gesprekstafel moet voldoende breed en diep zijn om te voorkomen dat de 

bezoeker in de persoonlijke ruimte van de medewerker komt. 

Elk gebouw beschikt over een of meerdere extra veilige spreekkamers. Deze 

spreekkamers zijn voorzien van extra veiligheid zoals een overspringbeveiliging, 

onbreekbaar glas, sociale controle van buitenaf mogelijk, alarmsysteem, een afsluitbare 

vluchtweg die leidt naar het afgesloten gebied van het gebouw. 

Voorbeeld Provincie Utrecht 

Op verzoek aan beveiliging kunnen de overlegruimten met extra  cameratoezicht in de 

gaten worden gehouden. De receptie heeft een alarmknop geschakeld met politie en 

beveiliging zit er direct achter. Deze kunnen ook via de alarmknop direct schakelen met 

de politie. Camera toezicht indien nodig inschakelen. 

Checklisten technische voorziening 

De veiligheid in gebouwen wordt mede bepaald door de technische voorzieningen, zoals: 

brandbeveiliging; hang- en sluitwerk; cameratoezicht; inbraakbeveiliging. Aan de hand 

van deze checklisten kan in combinatie met de geconstateerde risico’s uit de RI&E 

nagegaan worden welke maatregelen uit de checklist relevant zijn. 

Checklist inbraakbeveiliging 

- Het gebouw is voorzien van een inbraakinstallatie. 

- De installatie is gecertificeerd. 

- De installatie is aangelegd door een erkend installateur (Borg). 

- De installatie is aangesloten op een erkend alarmsysteem (PAC). 

- De locatie van de centrale stuureenheid is beveiligd. 

- De installatie is voorzien van een overvalmelding. 

- De installatie is voorzien van een dwangcodeschakeling. 

- Het systeem wordt regelmatig getest. 

- Er wordt gebruik gemaakt van persoonlijke in- en uitschakelcodes. 

- Codes worden regelmatig gewisseld. 

- De meldkamer reageert als op afwijkende tijden wordt in- of uitgeschakeld. 

- De waarschuwings- en opvolgingslijst is actueel. 

 

Checklist cameratoezicht 

- Het object is van binnen en van buiten voorzien van camera’s. 

- De entree is voorzien van een camera zodat de receptionist kan zien wie er aanbelt. 

- Er is een camera geplaatst bij de entree of in de ontvangsthal ter identificatie van 

bezoekers. 

- Het cameratoezicht wordt bekendgemaakt aan de bezoekers. 

- Het doel van de camera (-s) is: herkenning, signalering, identificatie en preventie. 

- De camera’s bieden voldoende zicht op de kwetsbare plekken in en rond het 

gebouw. 

- Er is een procedure voor het beheer van opgeslagen gegevens. 

- Er zijn cameraprotocollen. 

Let op: Sinds februari 2006 is de Wet cameratoezicht op openbare plaatsen van kracht. Voor meer 
informatie zie: www.veiligheidbegintbijvoorkomen.nl/, een website van de rijksoverheid. Zie ook de 
brochure “De camera de baas” van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing. 
 
Checklist hang en sluitwerk 

http://www.veiligheidbegintbijvoorkomen.nl/
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- De toegangsdeuren van het gebouw zijn voorzien van veiligheidssloten. 

- De sloten zijn gecertificeerd, dat wil zeggen niet makkelijk na te maken. 

- De deuren zijn allemaal voorzien van veiligheidsbeslag, sluitkommen en 

dievenklauwen. 

- De hefbomen van ramen zijn voorzien van sloten. 

- Bovenlichten en lichtkoepels zijn voorzien van sloten. 

- De ramen op de begane grond zijn voorzien van veiligheidsglas. 

- De ramen zijn voorzien van inkijkbeveiliging. 

- Er zijn speciale voorzieningen voor risicovolle goederen. 

 

Checklist brandbeveiliging 

- Het gebouw is voorzien van een automatische brandmeldinstallatie. 

- De brandmelder is direct aangesloten op de meldkamer van de brandweer. 

- Het brandmeldsysteem wordt jaarlijks onderhouden. 

- De ontruimingsplattegronden zijn goed zichtbaar aanwezig. 

- Het gebouw is voorzien van duidelijke bewegwijzering, pictogrammen. 

- Er is noodverlichting aanwezig. 

- Vluchtwegen en nooduitgangen zijn goed te bereiken en worden regelmatig 

gecontroleerd. 

- Er is een ontruimingsplan aanwezig.  
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Voorbeelden voorzorgsmaatregelen 

In de tekst hieronder zijn voorbeelden opgenomen met betrekking tot: 

- het stroomlijnen van interne werkprocessen; 

- alleen werken; 

- locatiebezoeken; 

- telefonische agressie. 

 
Stroomlijnen van interne werkprocessen 

Door het stroomlijnen van interne werkprocessen en de aansluiting van deze processen 

op het beleid (visie, huis- en gedragsregels) kan frustratie bij de burger worden 

voorkomen. Aandachtspunten bij het stroomlijnen van interne werkprocessen zijn: 

- het beperken van de wachttijd; 

- het voorkomen van doorschuiven van afdeling naar afdeling; 

- coördineren van verschillende provincietaken zodat het bezoek bijvoorbeeld 

gecombineerd kan worden (in plaats van meerdere bezoeken binnen korte tijd). 

Het is verstandig om bij het stroomlijnen van de interne werkprocessen gebruik te maken 

van de analyse van klachten die zijn ontvangen. 

Alleen werken 

In sommige functies werken medewerkers alleen. Zij zijn in dat geval extra kwetsbaar 

voor publieksagressie. Maak een overzicht van alle ‘eenzame’ werkplekken. Inventariseer 

de risico’s. Stel vast of het in die situatie mogelijk is om alarm te slaan en stel vast wat 

de benodigde opkomtijd is (het aantal minuten voordat andere personen ter plekke 

aanwezig zijn). Stel vast of de risico’s aanvaardbaar klein zijn, dan wel welke 

voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden. Denk aan: 

- samen met een collega werken; 

- inrichten van een veilige ruimte waar medewerker zich in geval van nood kan 

terugtrekken (toevluchtruimte); 

- persoonlijke alarmsystemen; 

- organiseren vervoer van en naar het werk (afgelegen werkplekken / buiten 

kantoortijden). 

 
Veilig op locatiebezoek 

Tijdens een locatiebezoek loopt u meer risico dan bij het werken binnen een organisatie. 

Immers medewerkers zijn vaak op een voor hun onbekend terrein en in geval van nood 

is het moeilijk om assistentie in te schakelen. Bij locatiebezoeken is daarom altijd extra 

waakzaamheid geboden. We beschrijven een aantal veiligheidsmaatregelen:  

 

Voorbereiding: 

Maak een schatting van het risico. Stel uzelf de vragen: Op wie stap ik dadelijk af? Wat 

ga ik er doen? Hoe zal deze persoon reageren? Wat doe ik in noodsituaties? Denk vooraf 

na over wat u zou doen als: 

- u onderweg wordt belaagd; 

- de bewoner onder invloed van alcohol of drugs blijkt te zijn of erg onrustig is; 

- de bewoner een – gevaarlijke – hond heeft; 

- er in de woning wapens aanwezig zijn. 
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Collega’s: 

Bespreek met collega’s in welke straten en buurten veel agressie en geweldsincidenten 

voorkomen. Neem bij risicobezoeken voorzorgsmaatregelen: bel de locatie vooraf, vraag 

meer informatie op of neem een collega mee. Ook kunt u een achterwacht paraat 

houden, een terugbelafspraak maken of de persoon op kantoor laten komen. Schakel 

eventueel de politie in. Zorg dat collega’s weten waar u bent door een in- en uitbord te 

gebruiken en een bezoeklijst achter te laten. Laat ook weten hoe u op locatiebezoek gaat 

en vermeld eventueel type, kleur en kenteken van uw auto. 

 

Wel en niet meenemen: 

Neem een mobiele telefoon mee en maak afspraken over alarmnummers (collega’s en 

politie) die u in uw telefoon onder een snelkeuzetoets opslaat. Zorg ervoor dat de batterij 

van de telefoon opgeladen is. Wees ervan bewust dat in sommige woningen uw telefoon 

geen of beperkt bereik heeft. Laat waardevolle spullen zoals sieraden, veel geld, mp3-

speler e.d. thuis. Neem ook geen gevoelige informatie mee die de persoon niet mag 

inzien. 

Tijdstip: 

Werk op afspraak, zorg dat u op tijd bent en informeer de persoon als u later komt. Leg 

risicovolle bezoeken het liefst af tijdens kantooruren. Wees extra alert buiten 

kantooruren. Maak in dat geval altijd een bereikbaarheidsafspraak. 

 

Auto: 

Parkeer uw auto op een plek die u gemakkelijk kunt bereiken, buiten het zicht van de 

locatie, met de neus in de richting van de weg. Zorg voor voldoende brandstof in de 

tank. Laat geen waardevolle spullen achter in de auto. Houd de autosleutels altijd binnen 

handbereik en sluit tijdens het rijden de deuren van de auto af. Probeer het gebruik van 

een privé-auto bij handhavingstaken te vermijden. 

 

Locatie binnengaan: 

Als u een groot gebouw binnengaat, onthoud dan de indeling. In sommige complexen is 

een huismeester aanwezig: maak daarmee een afspraak. Ga bij het aanbellen niet 

frontaal voor de opening staan maar dwars en zodanig dat u niet achter een deur kunt 

worden vastgezet. Zorg dat u uzelf kunt legitimeren. Ga pas naar binnen als u bent 

uitgenodigd. Laat de ander voorgaan. Wees ervan bewust dat u het privédomein van een 

ander betreedt: gedraag u als gast en maak geen opmerkingen over de geur, netheid 

e.d. van de locatie. Bekijk bij het binnengaan de mogelijke vluchtroute. Ga zelf aan de 

kant van de deur zitten. Let ook op of er wapens, messen of andere mogelijk gevaarlijke 

zaken (bijvoorbeeld een hond) aanwezig zijn. Ga in noodgevallen eventueel naar het 

toilet, doe de deur op slot en bel het alarmnummer (112). 

 

Intuïtie volgen: 

Neem geen risico. Als u zich ongemakkelijk of ongewenst voelt, bedenk dan een excuus 

en vertrek. Bijvoorbeeld als iemand onder invloed van drugs of alcohol de deur opendoet 

of als er onbekenden aanwezig zijn.  
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Telefonische agressie 

Receptionisten, secretaresses en administratief personeel zijn in het agressiebeleid nog 

vaak een vergeten groep. Maar deze medewerkers hebben meestal het eerste 

(telefonische) klantcontact. In dit eerste contact wordt vaak de klacht gedeponeerd en 

stoom afgeblazen. Het contact is anoniemer en de verbale agressie kan daarom 

frequenter voorkomen. Ten eerste is het belangrijk dat deze groep medewerkers goed is 

ingelicht over het werkproces en goed de weg kan vinden binnen de provincie. Verder is 

het van belang dat deze werknemers voldoende kennis en vaardigheden (bijvoorbeeld 

door een training) hebben. Centraal daarbij staat aandacht voor de gespreksvoering: 

“het leren de-escaleren”. Maak afspraken over de samenwerking met andere collega’s: 

- geef aan collega’s/telefonistes door als u een ‘boos’ telefoontje verwacht; 

- maak goede afspraken over bereikbaarheid – vul de outlook agenda in –; 

- maak afspraken over ondersteuning bij agressief gedrag aan de balie. 

 

Meer informatie over Alleen werken 

Zie de Arbocatalogus Waterschappen, hoofdstuk alleen werken. 

  

http://www.aenowaterschappen.nl/fileadmin/user_upload/Arbocatalogus_upload/Arbocatalogus_2015/Arbocatalogus_Alleen_Werken_sector_waterschappen.pdf
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nr2.  
Is er een samenhangend en compleet beleid 

opgesteld met een visie en is dit bekend gemaakt? 

Beleid en visie op publieksagressie 

Het opstellen van een visie ten aanzien van publieksagressie kan een startpunt zijn voor 

het beleid van een provincie. Verder wordt bij het opstellen van een visie het 

management betrokken en worden de kaders van publieksagressie vastgesteld. Het 

opstellen van een visie is echter niet verplicht. Het is echter wel verstandig om 

onderstaande vier elementen (definitie, statement, ongewenst gedrag en gewenst 

gedrag) vast te leggen binnen de provincie.  

Formuleer een visie op basis van onderstaande elementen 

1) Definitie van agressie en geweld; 

2) Statement; 

3) Ongewenst gedrag; 

4) Gewenst gedrag. 

 

Zie bij de oplossingen een voorbeeld van een beleidsdocument en visie op 

publieksagressie.  

Voorbeelddocument beleid en visie op publieksagressie 

Definitie agressie en geweld: 

Onder agressie en geweld verstaat provincie …: 

Het welbewust of onbewust, verbaal of non verbaal uiten, gebruiken van fysieke kracht 

of macht, dan wel het dreigen daarmee, gericht tegen een werknemer, onder 

omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de publieke 

taak, wat resulteert of waarschijnlijk zal resulteren in een gevoel van bedreiging, 

psychische schade, materiële schade, letsel of de dood ten gevolge hebbende.  

Statement:  

Het management van de provincie … tolereert op geen enkele wijze agressie en/of 

geweld. Iedere vorm van agressie en/of geweld keurt de provincie af. Provincie … 

hanteert de algemeen aanvaarde normen voor goed fatsoen.  

De provincie probeert waar mogelijk publieksagressie te voorkomen door het nemen van 

materiële, bouwkundige en/of organisatorische maatregelen. Iedereen die agressief, of 

gewelddadig gedrag vertoont tegen een medewerker van de provincie, wordt door de 

provincie aangesproken of gesanctioneerd volgens het sanctiebeleid. De provincie 

registreert alle gevallen van publieksagressie. Afhankelijk van het incident wordt contact 

opgenomen met de politie. 

Gewenst gedrag: 

Provincie … heeft het standpunt dat respect de basis is voor een succesvolle relatie 

tussen medewerker en burger. Het is aan de medewerkers en de burgers om elkaar met 
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respect te behandelen en elkaar aan te spreken op het ontbreken van wederzijds respect. 

Wederzijds respect betekent: geen geweld, geen grove taal, geen discriminatie, geen 

racisme, geen intimidatie en begrip voor andermans beleving, gevoelens en 

eigendommen. Het betekent ook: niet accepteren dat iemand een dusdanige invloed 

krijgt op de relatie, dat je jezelf onveilig voelt. Het management vervult een 

voorbeeldfunctie en spreekt medewerker en burger aan op hun verantwoordelijkheid. 

Het respect van de burger komt eerder tot stand wanneer deze zich gehoord en 

begrepen voelt. Iedere maatregel en activiteit die bijdraagt aan het zich gerespecteerd 

voelen van de burger, acht de provincie als waardevol. De provincie licht de burgers in 

over geldende huisregels. 

Ongewenst gedrag: 

Provincie …... onderscheidt onderstaande vormen van publieksagressie: 

(non) Verbale agressie:  Bijvoorbeeld: beledigen, vernederen, smaad, treiteren, 

discrimineren, seksuele intimidatie. 

Persoonsgerichte bedreiging: Bijvoorbeeld: dreigen door houding, gebaar of 

andersoortig gedrag, bemoeilijken, onmogelijk maken of juist 

dwingen, lokaalvredebreuk, schennis der eerbaarheid, 

pogingen tot schoppen, slaan of verwonden, stalken. 

Fysieke agressie:  Bijvoorbeeld: mishandeling, verwonden, pijn veroorzaken, 

aanranden, beetpakken, duwen, trekken, slaan, gericht 

gooien, spugen, wapengebruik, vernielen. 

Training, voorlichting Provinciemedewerkers: 

De provincie traint, naar de aard van de risico's in hun functie, de medewerkers in het 

omgaan met publieksagressie en het voorkomen daarvan. Om te voorkomen dat een 

werknemer door houding of gedrag zelf aanleiding geeft tot agressief gedrag heeft 

provincie … gedragsregels voor medewerkers vastgesteld. 

Provincie ….. licht alle belanghebbende medewerkers van de provincie voor over: 

1. de wijze waarop zij preventief kunnen handelen om publieksagressie te voorkomen of 

te beperken; 

2. de bouwkundige en organisatorische maatregelen die door de werkgever zijn 

genomen; 

3. de wijze waarop zij dienen te handelen als er sprake is van publieksagressie; 

4. de wijze waarop agressie en/of geweld gemeld moet worden; 

5. de vervolgacties die mogelijk zijn als er sprake is geweest van publieksagressie. 

Opvang en nazorg: 

Provincie … ondersteunt medewerkers die getroffen worden door agressief of 

gewelddadig gedrag. Incidenten hoeven niet per se gerelateerd te zijn aan de diensturen. 
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Incidenten die rechtstreeks verband houden met de functie of taken van de provincie in 

privé-tijd, beschouwt provincie … als dienstongeval. 

Alle schade ten gevolge van publieksagressie verhaalt de provincie (zoveel mogelijk) op 

de pleger(s). 

De provincie evalueert en rapporteert jaarlijks op basis van een analyse van de gemelde 

incidenten. Zo nodig past de provincie het beleid of de maatregelen aan. 

 

Voorbeeld Taken en verantwoordelijkheden 

In dit voorbeeld is weergegeven op welke wijzen taken en verantwoordelijkheden met 

betrekking tot het beleid ten aanzien van publieksagressie kunnen worden vastgelegd. 

Het is uiteraard maatwerk per provincie. Dit voorbeeld omvat zaken waaraan gedacht 

moet worden bij het vastleggen van de taken en verantwoordelijkheden. 

Hoger management  

Het hoger management (provinciesecretaris, directeuren, clustermanagers e.d.) is 

verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van publieksagressie binnen het eigen 

organisatieonderdeel. In de praktijk wordt daar een gemandateerd verantwoordelijke 

voor aangewezen. Deze is in de organisatie aanspreekpunt en organiseert de 

totstandkoming van het beleid, monitort effecten en neemt initiatieven om waar nodig 

het beleid bij te stellen.  

Taken en verantwoordelijkheden  

hoger management 

Termijn 

U stelt een statement of intentieverklaring op Eenmalig 

U geeft duidelijke kaders voor het op te stellen beleid Eenmalig 

U volgt de voortgang van het beleid Jaarlijks 

U zorgt dat daadwerkelijk adequaet instructies, 

richtlijnen en werkafspraken worden gemaakt en 

vastgelegd 

Eenmalig 

U volgt de voortgang en de effectiviteit van het beleid Jaarlijks 

U wijst een gemandateerd verantwoordelijke aan en 

maakt dit bekend binnen de organisatie 

Eenmalig 

U geeft blijk van zorg en betrokkenheid tegenover 

betrokkene(n) 

Steeds 

U blijft eindverantwoordelijk, ook voor de uitvoering van 

het beleid  
Altijd 

Tabel: Taken en verantwoordelijkheden hoger management 
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Gemandateerd verantwoordelijke 

Als gemandateerd verantwoordelijke hebt u een gedelegeerde verantwoordelijkheid. Zie 

hiervoor taken en verantwoordelijkheden van het hoger management. U zorgt er voor 

dat het beleid op het gebied van publieksagressie tot stand komt, u monitort de 

voortgang en effectiviteit van dit beleid. U rapporteert eens per jaar aan het bestuur of 

directie. U kunt bij deze taak gebruik maken van de ondersteuning van stafdiensten (P&O 

adviseur, arbocoördinatoren, preventiemedewerkers en andere beleidsondersteuners). 

 

Afdelingsmanager 

U bent als afdelingsmanager verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkvloer, u hebt 

dus een centrale rol in het bewaken van de veiligheid op de werkvloer. U signaleert 

knelpunten in de veiligheid en meldt deze bij de gemandateerd verantwoordelijke.  

Taken en verantwoordelijkheden 

afdelingsmanager 

Termijn 

U bespreekt met uw medewerkers de teamafspraken 

(bijvoorbeeld een protocol) 

Eenmalig 

U ziet er op toe dat de teamafspraken voldoende 

diepgang en ambitieniveau bezitten, niet strijdig met 

elkaar zijn en uitvoerbaar zijn. 

 

U ziet er op toe dat de teamafspraken worden nageleefd Steeds 

U evalueert eens per jaar, tijdens het werkoverleg, 

samen met uw medewerkers, bestaande afspraken. Een 

verslag van deze evaluatie stuurt u toe aan de 

gemandateerd verantwoordelijke 

Jaarlijks 

U zorgt er voor dat medewerkers voldoende training, 

voorlichting en instructie ontvangen. U signaleert tijdig 

de behoefte 

Jaarlijks 

U bent verantwoordelijk voor de 1e opvang  Altijd 

U begeleidt medewerkers bij het doen van aangifte en 

juridische procedures 

Steeds 

U bent verantwoordelijk voor de nazorg  Steeds 

U zorgt dat incidenten tijdens het werkoverleg worden 

nabesproken en u stelt een kort verslag samen  

Na elk 

incident 

U legt de conclusies uit de incidentanalyse vast in het 

agressierisicoprofiel 

Na elk 

incident 
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U meldt incidenten bij de gemandateerd 

verantwoordelijke 

Steeds 

U schakelt de juridische afdeling in, als er sprake is van 

bedrijfsschade als gevolg van een incident 

Steeds 

Tabel: Taken en verantwoordelijkheden afdelingsmanager 

Medewerkers 

De medewerkers dragen zorg voor de eigen veiligheid, binnen de kaders die het 

management heeft gesteld. Daar vloeien de volgende taken en verantwoordelijkheden uit 

voort:  

Taken en verantwoordelijkheden medewerkers Termijn 

U volgt de teamafspraken en werkinstructies Altijd 

U bent alert op mogelijk risicovolle situaties en anticipeert 

hier op 
Altijd 

U geeft duidelijk aan wanneer door een burger uw (onze) 

grens wordt overschreden 
Altijd 

U benut de mogelijkheden om situaties niet (verder) of 

onnodig te laten escaleren 
Steeds 

U meldt incidenten bij uw afdelingsmanager Altijd 

U doet aangifte, indien er sprake is van een 

aangiftewaardig incident. In geval er dringende redenen 

zijn om van aangifte af te zien, laat u een melding 

vastleggen in het politiedossier 

Steeds 

U meldt onveilige of risicovolle situaties bij uw 

afdelingsmanager 
Steeds 

U bespoedigt uw eigen herstel en maakt indien dat nodig 

is gebruik van de nazorg faciliteiten 
Steeds 

Tabel: Taken en verantwoordelijkheden medewerkers 

Afdeling P&O  

De stafdienst / P&O ondersteunt de gemandateerd verantwoordelijke, initieert en 

stimuleert het tot stand komen van de beleidscyclus. Zij signaleert knelpunten en 

ondersteunt de verantwoordelijke bij het oppakken van deze punten. In de praktijk 

kunnen taken ook bij een arbocoördinator of preventiemedewerker belegd worden. 

Taken en verantwoordelijkheden afdeling P&O  Termijn 

U adviseert de gemandateerd verantwoordelijke  Gevraagd en 

ongevraagd 
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U adviseert de afdelingsmanager t.a.v. de beleidscyclus Gevraagd en 

ongevraagd 

U coördineert het tot stand komen van de beleidscyclus Steeds 

U zorgt voor de administratieve afhandeling van de 

incident meldingen en houdt het register bij 

Steeds 

U toetst de kwaliteit van de beleidscyclus aan de 

kaderrichtlijnen 

Jaarlijks 

U initieert de ontwikkeling van het 

publieksagressiebeleid door het doen uitvoeren van een 

RI&E met een volledig deel publieksagressie 

Eenmalig 

U initieert de jaarlijkse evaluatie van de beleidscyclus Jaarlijks 

U ondersteunt slachtoffers (bedoeld zijn hier 

administratieve en juridische steun, bij aangifte en 

schadeverhaal) 

Als de 

situatie er 

om vraagt 

Tabel: Taken en verantwoordelijkheden afdeling P&O 

 

Preventiemedewerker aandachtsgebied publieksagressie  / KAM-functionaris 

Het gaat om de deskundige ondersteuning zoals bedoeld in de Arbowet. De 

preventiemedewerker kan de rol van aanspreekpunt, aanjager én motivator vervullen. 

Let op: Deze taken kunnen ook aan bijvoorbeeld de arbocoördinator, leidinggevende of 

de P&O-functionaris worden toegewezen. Die keuze hangt van uw feitelijke situatie af.  

Taken Preventiemedewerker aandachtsgebied A&G Termijn 

U bent eerste aanspreekpunt voor collega’s bij 

publieksagressie  

Gevraagd en 

ongevraagd 

U adviseert collega’s t.a.v. veilig werken Gevraagd en 

ongevraagd 

U bent actief betrokken bij geven van voorlichting, 

training en instructie op gebied van publieksagressie 

Jaarlijks 

terugkerend 

U signaleert risico’s en knelpunten, bijvoorbeeld door het 

uitvoeren van de RI&E publieksagressie, risicoprofielen, 

incident analyse 

Als de 

situatie er 

om vraagt 

U signaleert het niet nakomen van teamafspraken steeds 

U registreert en analyseert agressie incidenten en 

bespreekt deze tijdens het werkoverleg 

Steeds 
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U houdt het incidentenregister bij (als incidenten 

coördinator)  

Steeds 

U evalueert in overleg met uw collega’s de 

teamafspraken 

Jaarlijks 

Tabel: Taken Preventiemedewerker aandachtsgebied publieksagressie 

 

Praktijkoplossingen provincies Beleidsdocumenten/ 

protocollen/TBV  Provincies 

Oplossing provincie Fryslân: uitingsvormen van agressie en geweld 

De provincie Fryslân heeft een uitgebreide beschrijving van agressie en geweld 

opgesteld. 

Oplossing provincie Zeeland : beleidslijn agressie en geweld 

buitendienstfuncties  

De provincie Zeeland heeft een beleidslijn opgesteld voor medewerkers in de 

buitendienst die te maken krijgen met agressie en geweld. De beleidslijn is gericht op het 
goed reageren op incidenten, in kaart brengen van risico's en incidenten voorkomen. 

In verband met de omvang van het document zijn niet alle praktijkvoorbeelden 

van onderstaande provincies in deze bijlage opgenomen. Het zijn voorbeelden 

van beleidsdocumenten en protocollen van deze provincies. 

Oplossing provincie Overijssel (2014) (zie de aparte pdf protocol agressie en geweld 
deel medewerkers) 

Oplossing provincie Groningen (2013): 

Oplossing provincie Drenthe (2014): 

Oplossing provincie Noord-Holland (2012)  

  

http://provincies.arbocatalogus.net/content/files/psa/uitingsvormen%20van%20agressie%20fryslan.pdf
http://provincies.arbocatalogus.net/content/files/psa/Beleidslijn%20Agressie%20en%20geweld%20-zeeland_compleet.pdf.1
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Nr 3  
Is er een norm vastgesteld? 

Organisatie- en teamnorm vaststellen 

Het onderwerp agressie en geweld wordt vaak verwoord en uitgewerkt in een beleid en protocol. 

Hierin is veelal ook een organisatienorm opgenomen voor de aanpak van publieksagressie. Deze 

norm is nogal eens te weinig concreet voor gebruik door medewerkers en leidinggevenden van 

afdelingen. Om de aanpak van publieksagressie ‘op werkvloerniveau’ effectief te maken, vraagt de 

algemene organisatienorm een vertaling naar een voor medewerkers en leidinggevenden bruikbare 

norm. 

Het is van belang dat medewerkers binnen een afdeling weten wát in de dagelijkse praktijk onder 

ongewenst gedrag (publieksagressie) wordt verstaan. Wat accepteren we wel en waarom wel, en 

wat niet? Door hier in een team over te praten aan de hand van de praktijk en dit gezamenlijk als 

teamnorm vast te stellen is er duidelijkheid over wanneer incidenten gemeld én geregistreerd 

moeten worden. Daarnaast is het dan ook duidelijk wanneer welke maatregelen getroffen moeten 

en kunnen worden en kan geëvalueerd worden of de besproken norm in de praktijk goed werkt.  

Hieronder staan bij de praktijkoplossingen een aantal voorbeelden waarmee een teamnorm gemaakt 

en ingevoerd kan worden. 

Bedreigingen via Sociale Media 

Het komt ook steeds vaker voor dat er bedreigingen plaatsvinden via Sociale Media. De aanpak 

hiervoor is vergelijkbaar als andere uitingsvormen van agressie en geweld. Algemene maatregelen 

om agressie en geweld te voorkomen zijn ook van toepassing op grensoverschrijdend 

gedrag via Sociale Media. Hierop zijn door Veilige Publieke Taak aanvullingen, specifiek 

voor sociale media verwoord in een webdossier, zie bij de Tips en oplossingen. 

Voorbeelden  

 

Huisregels en gedragsregels 

 

Huisregels 

Landelijke normstelling voor een veilige publieke taak 

Om landelijk en sectorbreed een vuist te maken tegen publieksagressie, hebben 

ministers en vertegenwoordigers van alle sectoren in het publieke domein een landelijke 

norm vastgesteld. Deze norm bestaat uit vier regels die de basis vormen voor de 

huisregels van alle organisaties met een publieke taak: 

- agressief of gewelddadig gedrag tegen werknemers met een publieke taak wordt 

nooit getolereerd; 

- geef de professional de ruimte om zijn werk te doen; 

- volg de aanwijzingen van de professional op; 
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- verstoor de (bedrijfs)orde niet.  

 

Beeldmerk:  

 

Zie verder www.evpt.nl   

Huisregels 

Op basis van bovengenoemde (landelijke) norm kunnen specifieke normen en huisregels 

worden opgesteld voor een provincie, afdeling of functiegroep. Huisregels moeten 

werknemers en burgers houvast geven bij lastige situaties. Ze moeten voorkomen dat 

werknemers met burgers in discussie moeten gaan over wat wel of wat niet geoorloofd 

is, dat werknemers tegenover elkaar worden uitgespeeld of dat discussie ontstaat tussen 

collega’s over de interpretatie van basisnormen- en regels.  

Als de provincie wil dat burgers zich op een bepaalde manier gedragen, moeten de 

burgers daar wel duidelijk over geïnformeerd zijn. Wees zuinig met regels en zorg dat het 

doel van de regels steeds duidelijk naar voren komt. Het is belangrijk om vast te stellen 

hoe de regels kenbaar worden gemaakt naar de burgers. Het ophangen van de regels in 

de publieke ruimten van het provinciehuis is aan te bevelen. Verder is het belangrijk dat 

de regels worden besproken binnen de afdeling. Huisregels die specifiek gelden voor een 

bepaalde afdeling dienen te worden opgenomen en vastgelegd (bijv. in een protocol). 

Daarnaast moet het ook voor de medewerker duidelijk zijn wat deze kan en mag doen 

als burgers de norm/regels overschrijden (sanctiemogelijkheden). 

Gedragsregels voor medewerkers 

Gedragsregels hebben een preventieve werking. Het doel is te voorkomen dat een 

werknemer door houding of gedrag zelf aanleiding geeft tot agressief gedrag. Het is sterk 

aan te bevelen om gedragsregels vast te stellen en duidelijk te maken naar de 

werknemers. 

Bij gedragsregels geldt: “hoe concreter hoe beter”. Zorg dat de regels herkenbaar zijn en 

passen binnen de context van de functie. Gedragsregels die specifiek gelden voor een 

bepaalde afdeling dienen te worden opgenomen in de teamafspraken (bijvoorbeeld het 

agressieprotocol) van deze afdeling. 

Voorbeelden 

Veilige publieke taak heeft een Webdossier Sociale Media opgesteld met hierin 

aanvullingen op de aanpak om agressie en geweld tegen te gaan, specifiek voor sociale 

media. 

Hoe om te gaan met agressie en geweld op sociale media? 

http://www.evpt.nl/fileadmin/documenten/actueel/2014/Webdossier_social_media.pdf   

http://www.evpt.nl/
http://www.evpt.nl/fileadmin/documenten/actueel/2014/Webdossier_social_media.pdf
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Voorbeeld opstellen en invoeren teamnorm 

Hulpmiddel voor het opstellen van een teamnorm bij publieksagressie 

(afkomstig uit de Arbocatalogus Gemeenten) 

Invoeren teamnorm publieksagressie 

Teamprotocol  

Oplossingen huis- en gedragsregels 

 

Voorbezoekers (huisregels) en medewerkers (gedragscode).  

 

Info van VPT over extern communiceren http://www.evpt.nl/aanpak-agressie/stap-5-

actief-extern-communiceren/  

 

  

http://www.aeno.nl/wp-content/uploads/2014/05/webdoc-3.1.a-Invoeren-van-een-teamnorm-voor-publieksagressie.pdf
http://www.aeno.nl/wp-content/uploads/2014/05/webdoc-3.1.a-Invoeren-van-een-teamnorm-voor-publieksagressie.pdf
http://provincies.arbocatalogus.net/risicos/psa/agressie-en-geweld/leidinggevende/preventie/++infopage++79ec56ab41c0a2a0f297cfc6c10a130e
http://provincies.arbocatalogus.net/risicos/psa/agressie-en-geweld/leidinggevende/preventie/++infopage++58f2475d994fad64f1f3b274a8eadc72
http://www.evpt.nl/aanpak-agressie/stap-5-actief-extern-communiceren/
http://www.evpt.nl/aanpak-agressie/stap-5-actief-extern-communiceren/
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Praktijkoplossing provincie Fryslân Voorbeeld Uitingsvormen van 

Agressie 

Uit document ‘Collegiale steun door dik en dun!’ provincie Fryslân 

Agressie: iedere vorm van gedrag, waarbij sprake is van vijandigheid, gericht tegen 

(eigendommen van) provincie Fryslân dan wel (eigendommen van) een medewerker van 

de provincie. Fysieke agressie: die gevallen waarbij een medewerker, werkzaam in de 

rechtmatige uitoefening van zijn/haar functie, geconfronteerd wordt met geweld gericht 

tegen zijn/haar persoon en/of tegen voorwerpen.  

Voorbeelden: schoppen, slaan, vastpakken, knijpen, steken, spugen, schieten, gericht 

gooien met voorwerpen, etc. 

Poging tot omkoping: die gevallen waarbij een (potentiële) overtreder een poging doet 

om een maatregel te voorkomen door bijvoorbeeld een geldbedrag of een gift aan te 

bieden. 

Psychische agressie: die gevallen waarbij een betrokkene een medewerker, werkzaam 

in de rechtmatige uitoefening van zijn functie, probeert af te houden van een 

ambtsverrichting door hem/haar op enige manier onder druk te zetten. Het gaat hier om 

openlijke of subtiele maar ernstige 

dreiging in een vis à vis gesprek, schriftelijk of telefonisch of via welk ander medium dan 

ook. 

Voorbeelden: achtervolgen, bedreigen, chanteren, lastig vallen, intimideren, etc.. 

Voorbeelden van bedreiging: ”ik weet waar je woont” of “ik weet waar je kinderen naar 

school gaan”. 

Verbale agressie: die gevallen waarbij een medewerker, werkzaam in de rechtmatige 

uitoefening van zijn functie, op mondelinge wijze agressief wordt bejegend. Relevant 

daarbij is dat medewerkers niet meer hoeven te verdragen dan andere mensen omdat ze 

deel uitmaken van een specifieke beroepsgroep. 

Voorbeelden: schelden, beledigen, schreeuwen, treiteren/pesten, vernederen, 

discrimineren, grof taalgebruik, etc. 

Voorbeeld van een zware belediging: het vergelijken van de werkwijze van de afdeling 

met nazi-praktijken.  

Zaakbeschadiging: die gevallen waarbij zaken, die toebehoren aan de medewerker 

dan wel de provincie, worden beschadigd of vernield, zoals bijvoorbeeld kleding, een 

laptop, meetapparatuur of een (dienst)auto. 
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Doorklik teksten leidinggevende/medewerkers 

Leidinggevende 

Preventie (algemene tekst en huisregels en gedragscode) 

Agressie en geweld voorkomen 

Agressie-incidenten kunnen worden voorkomen, beperkt of beter beheerst door 

maatregelen te nemen. Met onderstaande maatregelen kunt u voorkomen dat agressie 

en geweld ontstaan uit frustratie. 

 Zorg dat de dienstverlening is afgestemd op de behoeften en wensen van klanten 

(verwachtingsmanagement). Voer klantenonderzoeken uit en spoor knelpunten op 

in de dienstverlening. Communiceer duidelijk met klanten over hun wensen en 

verwachtingen en uw mogelijkheden. Wees ook kritisch op de procedures en 

bijbehorende formulieren. 

 Maak zichtbaar, bijvoorbeeld door het plaatsen van “huisregels” bij recepties, 

balies en wachtruimten, dat agressief gedrag binnen uw organisatie niet wordt 

geaccepteerd. 

 Voorkom dat frustraties onnodig hoog oplopen. Bijvoorbeeld door medewerkers op 

het hart te drukken zelf open te communiceren, klantvriendelijk te zijn en respect 

te tonen. 

 Wees u ervan bewust dat er een afhankelijkheidsrelatie is tussen burgers en 
overheidsorganisaties. 

Verder kunt u agressie voorkomen door de werkomgeving aan te passen, bijvoorbeeld 

met camerabewaking. Ook kunt u afspraken maken over de minimale personele 

bezetting op risicovolle locaties en tijden. Een andere maatregel is dat de huisregels voor 

burgers en gedragscodes voor werknemers voor iedereen duidelijk zijn. 

Huisregels voor burgers 

De meeste burgers weten zich op een goede manier te gedragen. Toch hebben veel 

burgers behoefte aan huisregels. U kunt zich beperken tot regels die niet in de wet 

staan; wettelijke regels horen burgers immers te kennen. Maak de huisregels duidelijk 
kenbaar aan de burger. Onderstaande huisregels dienen als voorbeeld: 

 U meldt zich altijd bij de balie. 

 U mag de uitvoering van de publieke taak niet verstoren, belemmeren of 

verhinderen. 

 U wordt geacht aanwijzingen van het personeel op te volgen. 

 Het is niet toegestaan andere bezoekers lastig te vallen of de orde verstoren. 
 Huisdieren worden niet in het gebouw toegelaten. 

 

Vermeld ook dat de werknemer het recht heeft (op grond van de Arbowet) om het werk 
stil te leggen, als de burger ondanks waarschuwingen zijn gedrag niet aanpast.  

Gedragscodes voor werknemers 

Gedragscodes moeten aansluiten op de praktijk van alle dag. Werkgevers en werknemers 

kunnen ernaar verwijzen en elkaar erop aanspreken. Laat weinig ruimte over voor 
interpretatieverschillen. Onderstaande gedragscodes dienen als voorbeeld: 

http://provincies.arbocatalogus.net/risicos/psa/agressie-en-geweld/leidinggevende/preventie/++infopage++79ec56ab41c0a2a0f297cfc6c10a130e
http://provincies.arbocatalogus.net/risicos/psa/agressie-en-geweld/leidinggevende/preventie/++infopage++79ec56ab41c0a2a0f297cfc6c10a130e
http://provincies.arbocatalogus.net/risicos/psa/agressie-en-geweld/leidinggevende/preventie/++infopage++58f2475d994fad64f1f3b274a8eadc72


 

31 
 

 Een werknemer stelt zich altijd voor met zijn naam. 

 Een werknemer legt uit wat de burger kan verwachten en hoe procedures 

verlopen. 

 Aan het einde van een gesprek maakt de werknemer de burger duidelijk hoe, bij 

wie en op welk moment hij terecht kan met eventuele vragen. 

 Een werknemer tutoyeert in principe niet. 

 Een werknemer gaat geen discussie aan over de beleidsuitvoering of de politieke 

aspecten daarvan. 

 Wanneer een burger op een bepaald tijdstip is opgeroepen, mag er geen sprake 

zijn van een lange wachttijd. Als dat toch het geval is, vertelt de werknemer de 

burger waarom dit is gebeurd en verontschuldigt hij zich. 

 Een werknemer wekt geen verwachtingen of doet geen toezeggingen waarvan 

onduidelijk is of ze kunnen worden nagekomen. 

 Een werknemer geeft gemaakte fouten toe, biedt zijn excuses aan en maakt 

duidelijk hoe en wanneer de fout wordt hersteld. Hij wijst de burger ook op de 

mogelijkheid om een klacht in te dienen. 

 Een werknemer is verplicht om agressie en geweld te melden. Datzelfde geldt 

voor gedrag of een voorwerp dat gevaar kan opleveren. 
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nr 4   
Zijn medewerkers voorgelicht en getraind in het 

herkennen van situaties en het ermee omgaan?  

Voorlichting, instructie en training 

Het voorlichten, trainen en instrueren van werknemers is een verplichting conform 

Arbowet artikel 8.  Ten aanzien agressie en geweld is in het Arbobesluit artikel 2.15 lid 2, 

opgenomen dat een werkgever specifiek voorlichting dient te geven over agressie en 

geweld (incl. publieksagressie) indien dit een mogelijk risico is. 

Voorlichting en instructie 

Medewerkers moeten worden geïnformeerd over de risico’s van de functie, de afspraken 

rondom veilig werken, de werkinstructies en de voorzorgsmaatregelen. Het is verstandig 

deze afspraken vast te leggen (bijvoorbeeld in een agressieprotocol).Daarnaast is het 

belangrijk de aandacht voor de risico’s en veilig werken levend te houden door ze 

regelmatig opnieuw onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld tijdens het werkoverleg. 

Trainingen 

Medewerkers moeten risicovolle situaties die in een functie ontstaan, kunnen managen. 

Daartoe moeten zij beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden. Het is 

raadzaam om onderstaande vast te leggen (zie ook stap 1 zijn alle risico-functies in kaart 

gebracht?): 

 wie een training omgaan met publieksagressie krijgt aangeboden (bijvoorbeeld 

alle medewerkers met publiekscontacten); 

 wanneer nieuwe medewerkers een training krijgen aangeboden (bijvoorbeeld 

binnen een jaar na indiensttreding); 

 wanneer een training wordt herhaald (bijvoorbeeld eens per jaar); 

 op welke wijze de training wordt geëvalueerd (bijvoorbeeld in het werkoverleg). 

Het is belangrijk dat de training omgaan met publieksagressie is afgestemd op de aard 

en risico’s van de functie en dat de onderwerpen in de training zijn afgestemd op en 

passen binnen het bredere beleid. De inhoud van de training moet zijn afgestemd op de 

teamafspraken. Alleen dan kan een goed rendement uit de training worden gehaald. De 

gewenste intensiteit van het trainingsprogramma is afhankelijk van de risico’s die iemand 

loopt tijdens het werk. Voordat de training start, dienen teams duidelijke afspraken te 

hebben over de aanpak van publieksagressie. 

Het is belangrijk om vooraf goed de verwachtingen van de deelnemers te inventariseren. 

Laat de trainer intakegesprekken houden op de afdelingen die trainingen gaan volgen om 

te onderzoeken of er specifieke wensen of behoeften zijn. Nodig de deelnemers tijdig van 

tevoren uit. Schrijf een duidelijke uitnodigingsbrief, waarin is aangegeven wie ze kunnen 

benaderen met vragen. Een training omgaan met publieksagressie kan emoties 

oproepen. Geef vooraf aan hoe de nazorg ten aanzien van de training is geregeld.  

Tijdens een basiscursus kunnen onderstaande onderwerpen naar voren komen: 
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Voorbeeld cursuselementen basis training publieksagressie 

Training voorkomen van en omgaan met publieksagressie  

Cursusduur, aanvangstijden en locatie 

 

                                           
1 Met publiekscontacten 

Cursuselementen 

Alle  

Medewerk
ers1 

Leiding
- 

gevend
e 

Functie 
specifiek 

 Werking van het agressie mechanisme 
X X X 

 Kennis van eigen primaire reacties 
(vluchten / vechten) 

X X X 

 Emotionele zelfcontrole en beheersing 
X X - 

 Slecht nieuws brengen 
- X X 

 Omgaan met frustratieagressie: de-
escaleren 

X X - 

 Omgaan met instrumentele agressie en  
       grensoverschrijdend gedrag: grenzen 

stellen 

X X - 

 Fysieke beheersing 
- - X 

 Collegiale ondersteuning  
X X - 

 Assistentie inschakelen 
X X X 

 Feedback geven, feedback ontvangen 
X X - 

 Risico schatting 
- X X 

 Voorzorgsmaatregelen inzetten 
- X X 

 Teamafspraken en werkinstructies opstellen 
- X X 

 Veiligheid op straten en pleinen 
- - X 

 Veilig op huisbezoek 
- - X 

 Trauma verschijnselen herkennen 
X X - 

 1e opvang 
X X - 

 Nazorg verlenen 
- X X 

 Noodzakelijke eisen bekwaamheid voor 
buitengewoon opsporingsambtenaar BOA 

- - X 

 Aangifte doen en schadeverhaal 
X X - 

 Incidenten nabespreken met het team 
- X - 
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Voorbeeld uitwerking trainingsdag 

 

Training : 1 dag (8.30 tot 16.30 uur) 

Locatie   : Intern 

Maximaal aantal deelnemers : 12 

Beleid 

Beleid (hier eigen beleidsdocument benoemen) (vastgesteld DD)  

Doelgroep  

Medewerkers met verhoogd risico om in aanraking te komen met publieksagressie (van 

derden), de doelgroep is bepaald door de leidinggevenden en op basis van de RI&E.  

Achtergrond 

Medewerkers die in hun werk te maken hebben met burgers, worden steeds vaker 

geconfronteerd met publieksagressie. Het is belangrijk om te weten hoe je om moet gaan 

met agressief gedrag van anderen. Daardoor kunnen problemen worden voorkomen.   

Inhoud training 

- Verschillende vormen van agressie en deze herkennen. 

- Het escalatieproces en de-escalatie: inzet juiste methode van omgaan met agressie, 

bijv. boos protestgedrag ombuigen naar gewenst gedrag. 

- Gesprektechnieken, weigeren van een verzoek: nee zeggen zonder boosheid uit te 

lokken. 

- Effecten van eigen houding en gedrag, bepalen en bewaken van eigen grenzen en 

die van de provincie, omgaan met eigen emoties en controle daarover. 

- Verbale- en non-verbale communicatie. 

- Oefeningen, rollenspellen. 

- Beleid en procedures binnen de provincie. 

 

Leerdoelen 

Na de training kunnen de deelnemers:  

- Mogelijke agressie tijdig inschatten. 

- Escalerende situaties voorkomen en hanteren. 

- Agressieve situaties beheersen. 

- Zorgen voor eigen veiligheid en die van anderen. 

- Letten op (hun eigen) non-verbale communicatie en het effect daarvan inschatten. 

- Deelnemers informeren over het beleid en procedures ten aanzien van 

publieksagressie. 

 

Werkwijze 

Actieve betrokkenheid van de deelnemers is een voorwaarde. Het accent van de training 

ligt op de toepassing in de praktijk. Er wordt gewerkt met cases uit de werkpraktijk van 

de deelnemers. Er wordt geoefend met behulp van een acteur.  

Certificaat 

Uitreiking certificaat van deelname door cursusaanbieder. 
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Voorbeeld 

Klik hier voor een uitgebreid document uit de Arbocatalogus Gemeenten over 

trainingen.  

http://www.aeno.nl/wp-content/uploads/2014/05/webdoc-1.5-Trainingen-agressie-en-

geweld.pdf  

Informatie over preventie en interventie voor leidinggevenden 

interventie 

 

Wat kunnen medewerkers doen bij agressie  

   

Wat te doen na een agressie-incident  

   

Agressie en geweld bespreekbaar maken en houden  

   

Huisregels voor burgers  

   

Gedragscodes voor werknemers  

   

Wat kunnen uw medewerkers doen bij agressie  

Belangrijk is dat u de medewerkers informeert over de risico’s die zij tijdens het werk 

lopen en de maatregelen die daartegen zijn genomen. In het werkoverleg kunt u het 

beleid tegen agressie en geweld en mogelijke incidenten regelmatig met de medewerkers 

bespreken.  

 

Om agressie te voorkomen moeten medewerkers die rechtstreeks contact hebben met 
burgers beschikken over 

 invoelend vermogen 

 inschattingsvermogen 

 flexibiliteit 

 hulpvaardigheid 

 vakkunde  

 zakelijke opstelling 

Dit verkleint de kans dat een contact ontaardt in een conflict of agressie-incident. Ook is 

het belangrijk dat medewerkers zich kordaat en zelfverzekerd opstellen als de burger 

zich ongewenst of grensoverschrijdend gedraagt. In een vroeg stadium het ongewenste 

http://www.aeno.nl/wp-content/uploads/2014/05/webdoc-1.5-Trainingen-agressie-en-geweld.pdf
http://www.aeno.nl/wp-content/uploads/2014/05/webdoc-1.5-Trainingen-agressie-en-geweld.pdf
http://provincies.arbocatalogus.net/risicos/psa/agressie-en-geweld/leidinggevende/interventie/wat-kunnen-medewerkers-doen-bij-agressie
http://provincies.arbocatalogus.net/risicos/psa/agressie-en-geweld/leidinggevende/interventie/wat-te-doen-na-een-agressie-incident
http://provincies.arbocatalogus.net/risicos/psa/agressie-en-geweld/leidinggevende/interventie/agressie-en-geweld-bespreekbaar-maken-en-houden
http://provincies.arbocatalogus.net/risicos/psa/agressie-en-geweld/leidinggevende/interventie/huisregels-voor-burgers
http://provincies.arbocatalogus.net/risicos/psa/agressie-en-geweld/leidinggevende/interventie/gedragscodes-voor-werknemers
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gedrag benoemen en duidelijk een grens stellen, voorkomt in veel gevallen dat de ander 
agressief blijft. 

Training  

Zo’n professionele reactie gaat echter meestal niet vanzelf. Met een training kunnen 

medewerkers leren hoe ze vanuit een impulsieve reactie (als angst of boosheid) 

professioneel kunnen reageren. Als u op zoek gaat naar een training, is het belangrijk dat 

u vooraf een pakket van eisen formuleert passend bij uw organisatie. Oriëntatie bij 
meerdere advies- en trainingsbureaus kan geen kwaad. 

Klik hier voor info over trainingen en voor het hulpmiddel voor het kiezen van de juiste 

training. (doorklikken naar voorbeeld trainingsopzet en voorbeelden provincies indien 

voorhanden) 

Niet toegeven 

Bij instrumentele agressie is het belangrijkste dat de medewerker niet toegeeft en dat de 

burger weet wat de gevolgen zijn van zijn agressieve gedrag. Vertel de burger onder 
meer dat u, als hij agressief blijft: 

 aangifte doet; 

 sancties gaat toepassen; 

 schade op hem verhaalt; 

 eventueel door zijn agressie verkregen voordeel terugdraait. Denk aan het 
intrekken van een vergunning of het korten van een uitkering.  

Wat te doen na een agressie-incident 

Na een incident met agressie is een belangrijke rol weggelegd voor u als leidinggevende. 

Zowel direct na het incident, als bij de latere opvang en het melden van het incident. Als 

het goed is heeft uw werkgever een protocol opgesteld hoe met agressie moet worden 
omgegaan. Klik hier voor voorbeelden protocol en beleid van provincies. 

Tijdens de eerste 48 uur 

Een medewerker meldt een voorval met agressie direct aan u of zijn vervanger. U zorgt 

voor de eerste opvang van de medewerker en schakelt professionele hulp in, als dit nodig 

is en de medewerker dit wil. Tenzij u in overleg met de medewerker anders besluit, 

wordt van het incident aangifte gedaan bij de politie. U begeleidt de medewerker hierin.   

 

Naast aandacht voor de medewerker is ook aandacht nodig voor de (betrokken) 

collega's. Afhankelijk van hoe ernstig het incident was, kan het nodig zijn ook voor de 

collega’s opvang te regelen. In ieder geval is het belangrijk dat u hen tijdig en actief 

informeert. 

Klik hier voor info over aangifte EVPT. 

Na de eerste 48 uur 

Na de eerste opvang is het belangrijk contact met de medewerker te blijven houden. 

Deze nazorg is een eerste verantwoordelijkheid van u als leidinggevende. Bij twijfel over 

een goede opvang en verwerking kunt u contact opnemen met de 

bedrijfsmaatschappelijk werker. Eventueel kunt ook bij Slachtofferhulp Nederland 

(telefoon 0900 - 0101) advies inwinnen. 
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Bovendien is het uw taak om: 

 de afhandeling van het incident in de gaten te houden; 

 de belangen van de medewerker te behartigen; 

 na te gaan of de politie de zaak aanbrengt bij het Openbaar Ministerie. 

Hiertoe heeft u intensief contact met de politie.  

Collegiale steun 

De Arbowet artikel 3 lid 1.F. stelt dat elke werknemer bij ernstig en onmiddellijk gevaar 

de nodige passende maatregelen moet kunnen nemen. Hieronder valt ook de collegiale 

steun. 

In de teams dient onderstaande afgesproken te worden (bij voorkeur vastgelegd): 

- welke varianten van collegiale steun gebruikt kunnen worden; 

- hoe vooraf en tijdens een optreden met elkaar wordt gecommuniceerd; 

- hoe geoefend wordt met elkaar steun te verlenen; 

- op welke wijze een actie wordt geëvalueerd. 

 Registreren van incidenten  

Om te kunnen leren van incidenten is het belangrijk ze te registreren. Daardoor ontstaat 

meer inzicht in de aard en omvang van incidenten. Op basis van de meldingen kan 

worden bepaald of het beleid de gewenste resultaten oplevert en welke maatregelen op 
termijn nodig zijn. 

Voor het registreren van agressie-incidenten hebben de Provincies gezamenlijk in 

samenwerking met de sectoren Rijk en Gemeente het Provinciaal Agressie 

Registratiesysteem (PAR) ontwikkeld. Met het PAR-systeem kunnen provinciale 

ambtenaren digitaal agressie- en geweldincidenten registreren. Daarnaast is er een Meld 

Agressie App beschikbaar. Klik hier voor meer info (info over PAR, e-learning module, en 

de info over de App). 

Daarnaast is het van belang dat het incident behalve aan de leidinggevende ook wordt 

doorgegeven aan de P&O-adviseur en arboadviseur. Zij kunnen vervolgens in het 

personeelsdossier van de medewerker een (korte) aantekening maken van het incident 

en de ondernomen stappen. Dit is in het belang van de medewerker. Als het op langere 

termijn niet goed gaat met de medewerker, kan mogelijk een link worden gelegd met het 
incident. 

Agressie en geweld bespreekbaar maken en houden  

Te vaak vinden medewerkers dat de confrontatie met agressie ‘nu eenmaal bij het werk hoort’. Het 
gevolg is dat menig agressie-incident niet door de medewerkers wordt gemeld. Dit kan nog worden 
versterkt als collega’s elkaar bij zo’n voorval niet steunen, maar juist uitstralen ‘daar moet je tegen 
kunnen in dit werk’. De eerste stap bij een effectieve aanpak van agressie is dit misverstand weg te 
nemen.  
 
Spilfunctionarissen bij het bespreekbaar maken en houden zijn de leidinggevenden en de P&O-
adviseurs. U kunt agressie en geweld als vast onderdeel in de bestaande overlegstructuren 
behandelen. Zoals het team- en afdelingsoverleg, maar ook bijvoorbeeld in het Sociaal Medisch Team 

http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=83
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(SMT). Hiermee ontstaat ook zicht op de hoeveelheid en soorten agressie-incidenten binnen de 
provincie. Indien nodig wordt er wat over vermeld in het sociaal jaarverslag. P&O neemt het 
voortouw bij het opstellen van de evaluatie.  

Medewerkers 

interventie 

Wat te doen bij agressie 

Bij alle vormen van agressie kan er gevaar ontstaan voor uw eigen veiligheid of die van anderen. 
Afhankelijk van de oorzaak van de agressie en uw inschatting van de situatie bepaalt u hoe u moet 
handelen. 

Als u inschat dat een situatie kan gaan escaleren, is het verstandig collega's en leidinggevende zo snel 
mogelijk te informeren. Bij direct gevaar voor uzelf of voor anderen, roept u de hulp in van een 
collega en/of de politie. Meld het incident ook direct bij de leidinggevende. 

Good practise: beleidslijn Agressie en geweld buitendienstuncties (Zeeland) 

Op basis van de beleidslijn van de provincie Zeeland is een checklist hoe te handelen bij agressie 
opgesteld, waarin u meer informatie vindt over wat u kunt doen als u te maken krijgt met agressie en 
geweld.  

Training  

Met een training kunnen medewerker leren hoe ze vanuit een impulsieve reactie (als 

angst of boosheid) professioneel kunnen reageren. Informeer bij je leidinggevende naar 

de mogelijkheden voor trainingen. Klik hier voor informatie en oplossingen over 
trainingen. 

Registratie  
Om te kunnen leren van incidenten is het belangrijk ze melden en te registreren. Daardoor ontstaat 
meer inzicht in de aard en omvang van incidenten. Op basis van de meldingen kan worden bepaald 
of het beleid de gewenste resultaten oplevert en welke maatregelen op termijn nodig zijn. 

Melden doe je in eerste instantie bij je direct leidinggevende. Samen met hem/haar 
bekijk je welke vervolgstappen er zijn. 

Voor het registreren van agressie-incidenten hebben de Provincies gezamenlijk in 

samenwerking met de sectoren Rijk en Gemeente het Provinciaal Agressie 

Registratiesysteem (PAR) ontwikkeld. Met het PAR-systeem kunnen provinciale 

ambtenaren digitaal agressie- en geweldincidenten registreren. Daarnaast is er een Meld 

Agressie App beschikbaar. Klik hier voor meer info (info over PAR, e-learning module, en 

de info over de App). 

Daarnaast is het van belang dat het incident behalve aan de leidinggevende ook wordt 

doorgegeven aan de P&O-adviseur en arbo-adviseur. Zij kunnen vervolgens in het 

personeelsdossier van de medewerker een (korte) aantekening maken van het incident 

en de ondernomen stappen. Dit is in het belang van de medewerker. Als het op langere 

termijn niet goed gaat met de medewerker, kan mogelijk een link worden gelegd met het 
incident. 

http://provincies.arbocatalogus.net/content/files/psa/Beleidslijn%20Agressie%20en%20geweld%20-bijlage%202.doc
http://provincies.arbocatalogus.net/content/files/psa/Beleidslijn%20Agressie%20en%20geweld%20-bijlage%202.doc
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=83
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Verwerking 
Een incident met agressie en geweld kan veel impact hebben. Het is normaal dat u van slag bent en 
tijd nodig hebt om te herstellen. Het is raadzaam steun te zoeken bij de verwerking van het incident. 
Uw leidinggevende heeft de taak om u te begeleiden en te ondersteunen. 

Als u er behoefte aan heeft, kunt u ook spreken met de vertrouwenspersoon of 
bedrijfsmaatschappelijk medewerker in de organisatie. In sommige gevallen zal het nodig zijn om 
professionele opvang te zoeken bij een traumadeskundige. Hiervoor is een doorverwijzing nodig van 
de bedrijfsarts. 

Daarnaast kan het prettig zijn met collega’s erover te praten. Wellicht is er binnen uw organisatie een 
zogenaamd collegiaal zelfhulpteam, een groep medewerkers die zelf eerder te maken hebben gehad 
met agressie en geweld. Zij kunnen u ondersteunen bij de verwerking: een luisterend oor is erg 
belangrijk. 

Collegiale steun 
De Arbowet artikel 3 lid 1.F. stelt dat elke werknemer bij ernstig en onmiddellijk gevaar de nodige 
passende maatregelen moet kunnen nemen. Hieronder valt ook de collegiale steun. 

In de teams dient onderstaande afgesproken te worden (bij voorkeur vastgelegd): 

- welke varianten van collegiale steun gebruikt kunnen worden; 

- hoe vooraf en tijdens een optreden met elkaar wordt gecommuniceerd; 

- hoe geoefend wordt met elkaar steun te verlenen; 

- op welke wijze een actie wordt geëvalueerd. 
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Voorbeeld collegiale steun 

In deze oplossing (voorbeeld) wordt aandacht besteed aan de volgende typen collegiale 

ondersteuning: 

- preventieve aanwezigheid; 

- neutrale derde partij / passief; 

- neutrale derde partij / afleiden en wegleiden; 

- ingrijpen (niet fysiek) in een conflict tussen collega’s; 

- imponeren. 

 

Preventieve aanwezigheid  

Dit is de meest milde vorm van collegiale ondersteuning. Deze methode gebruikt u als u 

verwacht dat een persoon mogelijk agressief zal reageren. In dat geval maakt u gebruik 

van een “veilige spreekkamer” en zorgt u er voor dat een of enkele medewerkers 

zichtbaar en/of hoorbaar op de gang of in de directe omgeving aanwezig zijn. De 

collega’s moeten zodanig aanwezig zijn dat dit zelf geen agressie uitlokt. Op het moment 

dat de spanning bij de persoon oploopt, bijvoorbeeld doordat hij luider gaat spreken, kan 

een van de collega’s even het hoofd om de hoek steken “omdat zij dachten dat er iemand 

riep”. Op deze manier wordt, voor de persoon, de drempel om agressief gedrag te 

vertonen verhoogd. 

Neutrale derde partij / de-escaleren  

Een collega te hulp schieten kan verdere escalatie voorkomen. U speelt dan een actieve 

rol in het de-escaleren. Stel uzelf op als neutrale partij. Laat als eerste de persoon 

uitgebreid vertellen wat er aan de hand is en waarom hij zo boos is. Uw collega die als 

eerste bij het incident betrokken was, blijft rustig wachten. Het eerste doel van uw 

optreden als derde partij is de persoon te laten uitrazen. Let op: u moet hierbij zeer 

zorgvuldig te werk gaan. Zowel de collega als de agressieve persoon lopen het risico op 

gezichtsverlies of statusverlies. Ga alleen in op de feitelijkheden. Laat u niet verleiden om 

een mening te geven over de kwestie. Doe geen uitspraken over wie er in deze situatie 

gelijk heeft. Bewaak wel uw grenzen en laat mensen respectvol over elkaar praten. Als 

de agressieve persoon tot bedaren is gekomen, laat dan uw collega zijn verhaal doen. 

Zorg dat er een afspraak komt waar iedereen zich in kan vinden. 

 

Neutrale derde partij / afleiden en wegleiden 

Het kan gewenst zijn om een agressieve persoon weg te halen uit een bepaalde ruimte. 

Bijvoorbeeld omdat de agressie teveel onrust veroorzaakt bij andere bezoekers of 

personen. Soms lukt dat als derde persoon het beste. Een derde persoon roept nog geen 

weerstand op en kan daardoor beter met een dergelijk voorstel komen. Vooral als de 

werkzaamheden maken dat een collega niet even ergens anders naar toe kan gaan, kan 

het belangrijk zijn dat een derde partij deze rol op zich neemt. 

 

Ingrijpen (niet fysiek) in een conflict tussen twee personen 

Als u wilt ingrijpen in een conflict, bijvoorbeeld tussen twee personen, is het wenselijk 

om met minimaal 2 personen te zijn. In dergelijke situaties is het belangrijk van elkaar te 
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weten wat eenieder gaat doen en dat u op elkaar kunt vertrouwen. Neem daarom vooraf, 

al is het maar voor enkele seconden, de tijd om met uw collega af te stemmen. Spreek af 

wie wie neemt. ”Doe jij die grote, dan neem ik die kleine.” Stap gelijktijdig op de 

personen toe en maak elk contact met de afgesproken persoon. Gebruik daarbij vooral 

uw stem. Mensen die ruzie maken zijn op elkaar gefixeerd en praten hard. Probeer hun 

aandacht te trekken, spreek voldoende luid. Het is handig als u de naam van de persoon 

die u aanspreekt kent. Let op: denk aan uw eigen veiligheid. Raak de persoon liefst niet 

aan. Ruziemakers kunnen daar vaak slecht tegen en u loopt het risico daarmee de 

spanning te vergroten. Zorg dat u oogcontact krijgt en ga onmiddellijk vragen stellen: 

“Wat is er aan de hand?... Waarom bent u zo kwaad?”... etc. Terwijl u er alles aan doet 

om het contact vast te houden, blijft u bewegen rond de persoon heen. Uw collega doet 

intussen hetzelfde. Op deze manier zorgt u er voor dat het oogcontact tussen de 

ruziemakers wordt verbroken. Probeer zo snel mogelijk de partijen te scheiden door een 

van beide mee te nemen naar een andere ruimte. Als de twee ruziemakers zijn 

gescheiden kunt u zich richten op het kalmeren. Blijf wel steeds op uw collega letten. 

Imponeren 

Sommige organisaties hebben een intern team samengesteld van collega’s die door hun 

verschijning ontzag inboezemen. De aanwezigheid van dit team kan drempelverhogend 

werken. Dit team wordt opgeroepen zodra een situatie dreigt te escaleren. Het is niet de 

bedoeling dat dit team (fysiek) ingrijpt.  

 

  



 

42 
 

nr 5  
Is er een meldings- en registratiesysteem 

operationeel?  

Registreren 

Het registreren van incidenten is een verplichting die voortkomt uit Arbowet artikel 3 lid 

1 en artikel 9 (bij ernstige incidenten). Het melden en registreren van publieksagressie-

incidenten is belangrijk omdat het inzicht geeft in de aard en omvang van 

publieksagressie. Bovendien vormt het de basis voor de risicoprofielen en het nemen van 

preventieve maatregelen. Verder is het melden en registreren belangrijk om eventuele 

opvang en ondersteuning van slachtoffers te kunnen starten. En als laatste kan op basis 

van de melding een eventuele sanctie (of aangifte) worden overwogen. Provincies 

moeten een registratiesysteem invoeren voor incidenten (met publieksagressie). Het PAR 

(Provinciaal Agressie Registratiesysteem) dat aangevraagd kan worden via de website 

van het A&O-fonds Provincies is een instrument dat gebruikt kan worden voor het 

melden en registreren van publieksagressie. Er is ook een app ontwikkeld die de 

provincie en haar werknemers kunnen gebruiken om direct door middel van de 

smartphone een melding te maken. 

 

Praktijkoplossing: Registratiesysteem agressie incidenten en e-

learning PAR 

Klik hier voor de infobrochure over agressie en geweld, het PAR en meld 

Agressie App  

Het A&O-fonds Provincies heeft samen met 5 provincies (Noord-Holland, Zuid-Holland, 

Noord-Brabant, Drenthe en Groningen) een e-learning module ontwikkeld die door 

middel van filmpjes en voorbeelden uitleg geeft over het Provinciale Agressie 

Registratiesysteem (PAR). Klik hier om de e-learing module te bekijken. 

Op de website van het A&OfondsProvincies is meer informatie te vinden over het PAR . 

Klik hier voor meer informatie.  

 

Praktijkoplossingen provincies:  

Onderzoek naar meldingsbereidheid bij incidenten van A&G Groningen en Drenthe 2014  

In opdracht van het A&O-fonds Provincies heeft het lectoraat Duurzaam HRM van de 

Hanzehogeschool Groningen bij de provincies Groningen en Drenthe onderzoek gedaan naar de 

achtergrond van het geringe aantal meldingen van agressie-incidenten met externen. Het doel van 

het onderzoek is inzicht te geven in de vraag waarom medewerkers incidenten rond agressie en 

geweld wel of niet melden, en het A&O-fonds Provincies aanknopingspunten te bieden om de 

meldingsbereidheid te vergroten. Zie hier het Onderzoeksrapport. 

 

http://provincies.arbocatalogus.net/par/
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=83
http://provincies.arbocatalogus.net/risicos/psa/agressie-en-geweld/medewerker
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/onderzoeksrapportagressiegeweld2.pdf
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De meeste provincies hebben beleid opgesteld met betrekking tot agressie en geweld, echter zonder 

meldingen in het PAR (Provinciaal Agressie Registratiesysteem) is er geen inzicht in de aard en de 

omvang van incidenten en kan niet goed beoordeeld worden welke beleidsmaatregelen effect 

hebben en welke nodig zijn. De afgelopen jaren is veel aandacht geweest voor agressie en geweld 

tegen ambtenaren en de provincies hebben, gefaciliteerd door het A&O-fonds Provincies, de nodige 

maatregelen kunnen treffen. De meldingen in het PAR blijven echter achterwege. 

 

Het A&O-fonds Provincies heeft samen met de arbo-coördinatoren van de provincies Drenthe en 

Groningen, laten onderzoeken wat maakt dat medewerkers wel of niet melding doen van incidenten 

met betrekking tot agressie en geweld tijdens hun werk. Dit is onderzocht door middel van een 

digitale enquête onder de medewerkers die risico lopen op agressie en geweld in hun werk en onder 

hun managers. Daarnaast zijn verdiepende interviews gehouden met medewerkers en managers. 

 

Het rapport heeft een aantal inzichten en aanbevelingen opgeleverd die de meldingsbereidheid 

kunnen verhogen. Daarnaast zijn, op verzoek van het A&O-fonds, door de Hogeschool Groningen de 

digitale enquête en de interviewleidraad zodanig opgesteld dat de andere provincies hiermee ook de 

meldingsbereidheid binnen hun provincie kunnen meten. 

Links: 

Handleiding digitale enquête meldingsbereidheid 

 

Interviewleidraadleidinggevenden 

 

Interviewleidraadmedewerkers 

 

Digitale enquêtes meldingsbereidheid 

  

http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/handleidinginterviewsmeldingsbereidheid.pdf
http://provincies.arbocatalogus.net/content/files/Interviewleidraad%20leidinggevenden.doc
http://provincies.arbocatalogus.net/content/files/Interviewleidraad%20medewerkers.doc
http://provincies.arbocatalogus.net/content/files/digitale%20enquetes%20meldingsbereidheid%2020140303.doc
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nr. 6  
Nazorg, opvang, sancties, aangifte en schadeverhaal 

Afhandelen van incidenten 

Eerste opvang  
De Arbowet artikel 3.E. stelt dat doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de 
eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere 
aanwezige personen en dat doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de 
desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties. Arbowet artikel 15 regelt de rol van de 
bedrijfshulpverleners. 

Voorbeeld 

Beschrijf op welke wijze de eerste opvang is geregeld, bespreek dit met het 

team en leg dit vast in het agressieprotocol. 

 

De leidinggevende en de organisatie dienen alle meldingen van publieksagressie serieus 

te nemen. Het is de taak van de leidinggevende om direct na het incident de veiligheid te 

herstellen en steun te bieden aan de betrokkene(n). Omdat de leidinggevende niet altijd 

direct aanwezig is, kan het organisatieonderdeel die taak op een eigen manier 

organiseren. In alle gevallen blijft de eindverantwoordelijkheid bij de leidinggevende 

liggen. De leidinggevende: 

- zorgt voor herstel van de veiligheid van betrokken medewerker(-s); 

- zorgt dat medewerkers, zonodig, worden begeleid naar EHBO, arts of ziekenhuis en 

in geval van heftige gebeurtenissen ook de traumaopvang start; 

- voorkomt dat de werkvloer onderbezet raakt bij de verzorging van de 

betrokkene(n); 

- regelt dat de medewerker, indien nodig, begeleid wordt bij het doen van aangifte; 

- ziet erop toe dat huisregels en sanctievoorschriften worden nageleefd; 

- ziet er op toe dat de medewerker het agressie-incidentenformulier invult of hij vult 

het formulier zelf in; 

- vraagt na afloop aan de betrokkene of hij nog wat kan doen; 

- organiseert eventueel overname van taken; 

- is alert op eventueel besmettingsgevaar (bloed, prik en bijtwonden) en neemt in 

die gevallen altijd contact op met een arts; 

- gaat na of er nog andere medewerkers zijn die aandacht of ondersteuning nodig 

hebben (bijvoorbeeld omdat ze getuige zijn geweest van het incident); 

- zorgt voor een (minimale) technische debriefing van betrokken partijen. Gaat na of 

ook andere partijen moeten worden geïnformeerd. Voorkomt dat verhalen in de 

organisatie gaan rondzingen; 

- let op: de 1e opvang moet snel tot stand komen. Spreek duidelijk af wat de te 

verwachten opkomsttijden zijn; 

- bij uitzonderlijke situaties van heftige publieksagressie zal er opschaling 

plaatsvinden. Hierbij wordt het hoger management geïnformeerd en mogelijk 

hulpdiensten ingeschakeld. 

 

Nazorg 

Het verlenen van nazorg is een wettelijke verplichting op basis van het BW artikel 7:658. 

Bij de gang naar de rechter wordt de werkgever echter aansprakelijk gesteld voor de 
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psychische schade met verwijzing naar zijn zorgplicht (artikel 7:658 BW) en de stand der 

professionele dienstverlening. 

Voorbeeld 

Beschrijf op welke wijze de nazorg is geregeld. Geef hierbij aan wie welke taken 

op zich neemt. Bespreek dit met het team en leg dit vast in het 

agressieprotocol. 

Denk hierbij aan de volgende punten: 

- de leidinggevende is verantwoordelijk voor de nazorg; 

- de werkgever is verplicht nazorg aan te bieden; 

- de nazorg moet binnen 72 uren nadat het incident heeft plaatsgevonden starten; 

- na twee weken herhalen van aanbod over nazorg indien de medewerker in eerste 

instantie aangeeft geen gebruik te willen maken van professionele nazorg; 

- de werkgever zorgt voor de mogelijkheid tot doorverwijzing naar 

geprofessionaliseerde traumaopvang. 

 

Het bewaken van het nazorgtraject is een taak van de leidinggevende. Ter ondersteuning 

kunnen bijvoorbeeld een BOT-team, vertrouwenspersoon of trauma-arts worden 

ingeschakeld. We geven een kort overzicht van de verschillende mogelijkheden. 

Leidinggevende. De leidinggevende volgt zolang als nodig is het herstelproces bij de 

medewerker en signaleert knelpunten in het herstel. Zonodig verwijst hij de medewerker 

naar bedrijfsopvang of naar de bedrijfsarts.  

BOT-team. De opvang kan ondergebracht worden bij een bedrijfsopvangteam (BOT). Een 

BOT-team kan bestaan uit ervaren collega’s binnen de afdeling, provincie of sector. Het 

BOT-team wordt na een incidentmelding geïnformeerd. Het BOT-team zoekt zelf contact 

met de betrokkene(n). De nazorg gebeurt op basis van vrijwilligheid en bestaat uit 

maximaal drie gesprekken. Het eerste gesprek vindt binnen 72 uur na het incident 

plaats. Tijdens deze gesprekken komen globaal de volgende onderwerpen aan de orde: 

- het incident reconstrueren en vragen wat er gebeurd is; 

- voorlichting geven over het verwerkingsproces; 

- vragen hoe het thuis gaat; 

- de mogelijke steun uit de eigen omgeving bespreken; 

- informeren naar reacties uit de omgeving; 

- de manier waarop de betrokkene het voorval verwerkt bespreken. 
 

Vertrouwenspersoon of bedrijfsmaatschappelijk werker. Het is soms een voordeel als de 

nazorg wordt verricht door een onafhankelijke persoon, op enige afstand van het team. 

In dat geval kan de betrokkene(n) een beroep doen op de vertrouwenspersoon. Ook de 

vertrouwenspersoon volgt de drie gesprekken methodiek. 

Traumadeskundige. Specialistische traumahulp wordt pas ingeschakeld na een PTSS-

diagnose door de bedrijfsarts. De medewerker kan op eigen initiatief, op advies van de 

afdelingsmanager, de medewerker van het BOT of op advies van de vertrouwenspersoon 

een dergelijke diagnose aanvragen. 

P&O-afdeling: De P&O-afdeling heeft bij de nazorg een ondersteunende en adviserende 

functie. In bijlage  1 is een voorbeeld opgenomen van de wijze waarop taken en 
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verantwoordelijkheden verdeeld kunnen worden. Hierbij wordt ook ingegaan op de 

nazorg. 

 

Sancties opleggen 

Een sanctiebeleid is maatwerk en vereist goede afstemming en goed vastleggen van 

afspraken en acties. 

Publieksagressie tegen medewerkers is alleen te keren met een adequate reactie. Het 

negeren van of toegeven aan publieksagressie leidt tot aantasting van het gezag van 

individuele medewerkers en van de provincie. Bovendien leidt het gedogen van 

wangedrag tot herhaling en imitatie. Reageren is daarom heel belangrijk. De wijze 

waarop is uiteraard afhankelijk van de aard en ernst van het incident.  

 

Bij lichtere vormen gaat het om het direct aanspreken op het gedrag, de registratie van 

het incident, het (eventueel) verwijderen van de dader uit het gebouw en het 

waarschuwen van de politie. Daarnaast kan de provincie achteraf sancties opleggen door 

bijvoorbeeld het ontzeggen van de toegang of het slechts onder strikte voorwaarden 

toelaten tot een gebouw. Het is verstandig om intern (in de teams) en extern 

(bijvoorbeeld met de politie) afspraken over sancties te maken. Bij zwaardere vormen 

van publieksagressie is het wenselijk om naast het opleggen van sancties ook aangifte te 

doen en de schade op de dader te verhalen. 

Voorbeeld 

Bij het ontwikkelen van een sanctiebeleid besteedt men aandacht aan: 

1. wanneer een sanctie wordt opgelegd; 

2. welke sancties worden opgelegd; 

3. wie over sancties beslist; 

4. wanneer een sanctie wordt beëindigd; 

5. het bijhouden van een sanctieregister. 

 

Sancties opleggen 

Huisregels vormen in de praktijk een duidelijk kader voor burgers. Zij geven duidelijk aan 

welk gedrag wenselijk is en wat wel of niet getolereerd wordt. Huisregels moeten 

begrijpelijk zijn en bekend bij de doelgroep. Informeer zowel burgers als medewerkers 

over de regels en pas die consequent toe. Besteed voldoende aandacht aan het uitleggen 

van regels en afspraken. De burger moet weten dat sancties kunnen volgen als hij zich 

niet aan de regels houdt. 

Regels voor het opstellen van sanctie maatregelen. Het sanctiebeleid moet voldoen aan 

de richtlijnen opgesteld door het College voor Bescherming van Persoonsgegevens (CBP, 

te Den Haag). Dat wil zeggen dat steeds de volgende vragen moeten worden 

beantwoord: 

- wanneer wordt een sanctie opgelegd? 

- waarom wordt een sanctie opgelegd? 

- wanneer wordt een sanctie beëindigd? 

- wie is bevoegd welke sancties op te leggen? 
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- hoe wordt de burger geïnformeerd? 

- wie kunnen het sanctieregister inzien? 

- hoe wordt de naleving georganiseerd bijv. in geval van toegangsverbod? 

- welke sancties worden onderscheiden? 

- hoe verhoudt zich een sanctie tot aangifte doen? 
 

 

Een sanctie opleggen. Maak de leidinggevende eindverantwoordelijk voor het opleggen 

van een sanctie. Basale sancties moet een medewerker echter direct zelf kunnen 

opleggen. Het gaat dan om het tijdelijk (op dat moment) stoppen van de dienstverlening 

of het weigeren van de toegang.  Het is voor het gezag van medewerkers niet goed als 

een leidinggevende op dergelijke besluiten terugkomt. Binnen het team moeten daarom 

goede afspraken gemaakt worden over het ten uitvoer leggen van sancties. 

Tip: Er kan voor gekozen worden om het tijdelijk stoppen van de dienstverlening en het 

tijdelijk weigeren van de toegang niet als sanctiemaatregel te beschouwen. (Dit 

bijvoorbeeld als een burger onder invloed is van drank of drugs). 

Consequent toepassen. Sancties werken contraproductief als niet alle medewerkers zich 

houden aan de afspraken hieromtrent. Voorkom dat medewerkers tegenover elkaar 

worden uitgespeeld (‘je collega doet daar niet moeilijk over’). 

Sanctieregister. Om sanctiemaatregelen uit te kunnen voeren, is het verstandig een 

sanctieregister bij te houden. Let op dat er duidelijke afspraken zijn wie het register 

bijhoudt.  

Zwarte lijst. De provincie kan werken met een zwarte lijst. Op de lijst worden de sancties 

vastgelegd van de verschillende diensten en de dienstoverstijgende, organisatiebrede, 

sancties. Inzagerecht is beperkt tot degene voor wie inzage functioneel is. Bij het werken 

met een zwarte lijst, moet u voldoen aan de voorwaarden zoals geformuleerd door het 

CBP. Zie ook het themadossier zwarte lijsten van het CBP http://www.cbpweb.nl/  

Bij ernstige incidenten kan de leidinggevende / het afdelingshoofd bij het opleggen van 

sancties met de politie samenwerken. De politie kan de burger bijvoorbeeld uitnodigen 

voor een gesprek op het politiebureau. Bij angst voor herhaling, informeert de 

afdelingsmanager de politie over de sanctie (stuur dan een kopie van de sanctiebrief naar 

de politie). Komt een burger toch binnen, dan is er sprake van huisvredebreuk en wordt 

het voor de politie mogelijk om op te treden. 

Een sanctiebeëindigen/het ordegesprek. Een sanctie wordt pas opgeheven na een 

gesprek tussen leidinggevende en de burger. Het gesprek kan eventueel ook door een 

medewerker worden gevoerd. In dat gesprek wordt de burger gevraagd excuses aan te 

bieden voor het gedrag tegenover de medewerker en worden nieuwe 

samenwerkingsafspraken gemaakt. Het is van belang om goede afspraken te maken over 

de voorwaarden waaronder een sanctie wordt beëindigd.  

  

http://www.cbpweb.nl/
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Voorbeelden 

Op de website https://www.agressievrijwerk.nl/ is veel informatie te vinden over opvang, 

nazorg, aangifte en schadeverhaal. 

Hoe te handelen na agressie incidenten (oude links naar eVPT) 

http://www.evpt.nl/aanpak-agressie/stap-6-handelen-bij-incidenten-of-bedreiging/  

Nazorg  

http://www.evpt.nl/fileadmin/documenten/instrumenten_en_diensten/Interactieve_Hand

reiking_Schokkende_gebeurtenissen.pdf  

Sancties (linken naar eVPT) 

http://www.evpt.nl/aanpak-agressie/stap-3-voorbereid-zijn-op-incidenten/reactie-en-

sanctiebeleid-bepalen/  

Een handreiking sancties 

http://www.evpt.nl/fileadmin/documenten/instrumenten_en_diensten/9103_

EVPT_Interactieve_Handreiking_Reacties_Sancties_Maatregelen.pdf  

 

Aangifte van ernstige incidenten (linken naar eVPT) 

http://www.evpt.nl/fileadmin/documenten/aanpak/werkinstructie-aangifte-melding.pdf  

Schade verhaal bij de dader (linken naar eVPT) 

http://www.evpt.nl/fileadmin/documenten/instrumenten_en_diensten/9134_EVPT_Intera

ctieve_handreiking_Verhaal_uw_schade_op_de_dader.pdf  

http://www.evpt.nl/fileadmin/documenten/instrumenten_en_diensten/Interactieve_Hand

reiking_Schokkende_gebeurtenissen.pdf  

  

https://www.agressievrijwerk.nl/
http://www.evpt.nl/aanpak-agressie/stap-6-handelen-bij-incidenten-of-bedreiging/
http://www.evpt.nl/fileadmin/documenten/instrumenten_en_diensten/Interactieve_Handreiking_Schokkende_gebeurtenissen.pdf
http://www.evpt.nl/fileadmin/documenten/instrumenten_en_diensten/Interactieve_Handreiking_Schokkende_gebeurtenissen.pdf
http://www.evpt.nl/aanpak-agressie/stap-3-voorbereid-zijn-op-incidenten/reactie-en-sanctiebeleid-bepalen/
http://www.evpt.nl/aanpak-agressie/stap-3-voorbereid-zijn-op-incidenten/reactie-en-sanctiebeleid-bepalen/
http://www.evpt.nl/fileadmin/documenten/instrumenten_en_diensten/9103_EVPT_Interactieve_Handreiking_Reacties_Sancties_Maatregelen.pdf
http://www.evpt.nl/fileadmin/documenten/instrumenten_en_diensten/9103_EVPT_Interactieve_Handreiking_Reacties_Sancties_Maatregelen.pdf
http://www.evpt.nl/fileadmin/documenten/aanpak/werkinstructie-aangifte-melding.pdf
http://www.evpt.nl/fileadmin/documenten/instrumenten_en_diensten/9134_EVPT_Interactieve_handreiking_Verhaal_uw_schade_op_de_dader.pdf
http://www.evpt.nl/fileadmin/documenten/instrumenten_en_diensten/9134_EVPT_Interactieve_handreiking_Verhaal_uw_schade_op_de_dader.pdf
http://www.evpt.nl/fileadmin/documenten/instrumenten_en_diensten/Interactieve_Handreiking_Schokkende_gebeurtenissen.pdf
http://www.evpt.nl/fileadmin/documenten/instrumenten_en_diensten/Interactieve_Handreiking_Schokkende_gebeurtenissen.pdf
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nr 7  
Wordt het beleid geëvalueerd? 

Beleidsevaluatie 

Om te weten of het ontwikkelde en ingevoerde beleid het juiste effect heeft, is het goed 

regelmatig een vinger aan de pols te houden. Dit kan onder andere door het beleid 

periodiek te evalueren. Hier zijn diverse hulpmiddelen voor. Het is goed om vast te 

leggen wie de periodieke evaluatie uitvoert en aan wie gerapporteerd wordt. De 

ondernemingsraad heeft hierbij ook een belangrijke rol. 

Voorbeelden evaluatie beleid 

 

Uitgebreide checklist van het A+O Gemeenten 

Op organisatieniveau 

http://www.aeno.nl/wp-content/uploads/2014/05/webdoc-4.1.1-Checklist-evaluatie-

beleid-agressie-en-geweld-organisatieniveau.pdf  

Op afdelingsniveau 

http://www.aeno.nl/wp-content/uploads/2014/05/webdoc-4.1.2-Checklist-evaluatie-

beleid-agressie-en-geweld-afdelingen-en-diensten.pdf  

Checklist evaluatie (afkomstig van http://www.zelfinspectie.nl/agressie/ ) 

- Is er een aanleiding om een nieuwe RI&E op te stellen of het beleid aan te passen? 

Dit kan zijn door nieuwe werkprocessen, ingrijpende wijziging van taken van 

werknemers, nieuwe regelgeving of nieuwe inzichten. 

- Zijn er nieuwe of hoger te prioriteren risico’s ontstaan (bijvoorbeeld af te leiden uit de 

melding- en registratieprocedure)? 

- Is het plan van aanpak volgens de afspraken uitgevoerd? 

- Is de deskundige bijstand afgestemd op de aanwezige risico's? 

- Hebben de maatregelen tot het gewenste effect geleid? 

- Zo nee, wat is hiervan de oorzaak? 

 

http://www.aeno.nl/wp-content/uploads/2014/05/webdoc-4.1.1-Checklist-evaluatie-beleid-agressie-en-geweld-organisatieniveau.pdf
http://www.aeno.nl/wp-content/uploads/2014/05/webdoc-4.1.1-Checklist-evaluatie-beleid-agressie-en-geweld-organisatieniveau.pdf
http://www.aeno.nl/wp-content/uploads/2014/05/webdoc-4.1.2-Checklist-evaluatie-beleid-agressie-en-geweld-afdelingen-en-diensten.pdf
http://www.aeno.nl/wp-content/uploads/2014/05/webdoc-4.1.2-Checklist-evaluatie-beleid-agressie-en-geweld-afdelingen-en-diensten.pdf
http://www.zelfinspectie.nl/agressie/

