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1 Samenvatting implementatie 

1.1 Overzicht van de PAR implementatie 

Hieronder staan kort alle stappen en beslissingen beschreven die genomen moeten worden bij het 

implementeren van PAR. De stappen worden verder uitgewerkt in de rest van de handleiding 

 

1 Aanvragen PAR testomgeving 

De  toegang tot PAR kan op het volgende e-mail adres jannet.bergman@aenoprovincies.nl worden 

aangevraagd. Voor de aanvraag zijn een aantal gegevens nodig. 

- zie 5.2.1 Initiële gegevens - 

2 Controleren of PAR toegankelijk is voor de gehele organisatie  

PAR is een webapplicatie. Om PAR te kunnen gebruiken binnen de organisatie moet aan een aantal 

technische randvoorwaarden worden voldaan.  

- zie 5.1 Technische voorwaarden om PAR te kunnen gebruiken - 

3 Opzetten van de eigen organisatie structuur binnen PAR  

PAR maakt gebruik van organisatie onderdelen voor het toekennen van rechten(het kunnen zien van 

meldingen) en het maken van rapportages. Het is verstandig om het werkelijke organogram te 

vereenvoudigen naar bijvoorbeeld topografie en afdelingen te benoemen met als criterium de mate 

waarin medewerkers bloot gesteld worden aan geweld en agressie. Voor elk organisatieonderdeel 

kunnen 2 toezichthouders benoemd worden, die alle meldingen binnen het eigen onderdeel en 

eventueel onderliggende organisatie onderdelen kunnen inzien.  

- zie 3.3.1 Organisatieonderdelen - 

4 Opstellen van een functielijst  

Aan alle gebruikers van PAR moet een functie en een functietypering worden toegekend. Ook hier is het 

verstandig om niet de werkelijke functies te gebruiken, maar om deze te aggregeren of te splitsen met 

als criterium de mate waarin medewerkers bloot gesteld worden aan geweld en agressie. De 

functietypering is vast en bestaat uit 4 typeringen (staf, management, uitvoerend, uitvoerende 

buitendienst). Deze typering wordt gebruikt bij de landelijke benchmark. 

- zie 3.4.3 Functies -  

5 Opstellen van een locatielijst  

Tijdens het invoeren van een incident moet worden aangegeven waar het incident heeft 

plaatsgevonden. Voor het selecteren van de locatie wordt de locatielijst gebruikt 

- zie 3.4.5 Locaties - 

6 Afstemmen van PAR op het agressiebeleid van de eigen organisatie 

Opstellen van een lijst met eigen kenmerken 

PAR maakt gebruik van 3 vaste agressie categorieën, oplopend in ernst, om de ernst van een incident 

aan te bepalen. Elke categorie bevat een aantal kenmerken. De set van kernmerken kan worden 

uitgebreid met eigen kenmerken. 

Opstellen van een lijst met extra vragen 

Naast de typering van een incident aan de hand van de agressie categorieën, kan de typering verder 

uitgebreid worden met behulp van eigen open vragen. 

Opstellen van een lijst met maatregelen 

Bij het afhandelen van een incident wordt er binnen PAR gebruik gemaakt van een lijst met maatregelen. 

Deze lijst moet door de organisatie worden opgesteld en kan naast de omschrijving van de maatregel 

ook een verwijzing naar een pagina of formulier op het intra- of internet bevatten. 

mailto:jannet.bergman@aenoprovincies.nl
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- zie 3.3.2 Benodigde agressie gerelateerde gegevens - 

7 Keuze maken voor de manier waarop gebruikers worden aangemaakt 

Gebruikers kunnen op 3 manieren worden aangemaakt, namelijk: de beheerder voert de gebruiker in, de 

beheerder importeert een lijst met gebruikers, de gebruiker maakt zichzelf aan. Maak bij het aanmaken 

van gebruikers een keuze voor een manier van aanmaken. Dit om wildgroei zoveel mogelijk tegen te 

gaan.  

- zie 3.4.10 Aanmaken van gebruikers - 

8 Testen en afstemmen van de applicatie 

Nadat PAR is ingericht, is het verstandig om de omgeving te testen met een kleine groep gebruikers om 

ervaring op te doen en om de inrichting in de praktijk te testen 

9 Aanvragen productie omgeving PAR 

Als het testen naar tevredenheid is afgerond kan op het volgende e-mail adres Helpdesk@carthago-ict.nl 

de definitieve productie omgeving worden aangevraagd. De inrichting gegevens van de testomgeving 

moeten handmatig worden overgezet naar de productie omgeving  

 

mailto:Helpdesk@carthago-ict.nl
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2 Inleiding 

2.1 Doel en doelgroep van de handleiding 

Deze handleiding heeft tot doel u te helpen om PAR te implementeren binnen uw organisatie. Hiertoe 

worden alle stappen beschreven die nodig zijn om PAR gebruikersklaar te maken. Tevens wordt er een kort 

overzicht gegeven van het gebruik van de applicatie, om een indruk te geven van de werking van het 

systeem.  

De handleiding is primair geschreven voor de applicatie beheerder die het systeem moet gaan vullen en 

beheren. Voor de verschillende gebruikersgroepen van het systeem, zijn er korte gebruikersinstructies in de 

vorm van instructiekaarten beschikbaar (zie Bijlagen). 

 

Naast deze handleiding is er ook de “Handleiding Organisatorische Implementatie”. In de “Handleiding 

Organisatorische Implementatie” worden alle organisatorische randvoorwaarden beschreven die nodig zijn 

om draagvlak te creëren en een snelle ingebruikname mogelijk te maken. 

 

Deze handleiding is geschreven voor versie 1.2.5 van de PAR web applicatie. Gezien de voortdurende 

ontwikkeling van het PAR systeem, kan het voorkomen dat deze handleiding op kleine punten niet meer 

overeenstemt met de werking van het PAR systeem. Mocht dit inderdaad het geval zijn, dan kunt u dit per 

mail melden bij Vincent.Stinesen@Carthago-ict.nl 

 

2.2 Leeswijzer 

De handleiding bestaat uit 3 delen. In het eerste deel (hoofdstuk 3, Implementatie van PAR) worden alle 

stappen beschreven die nodig zijn om PAR in te richten en klaar te maken voor de gebruikers. Het tweede 

deel (hoofdstuk 4, Het gebruik van PAR) toont kort de werking van PAR aan de hand van de meest 

voorkomende taken. Deel 3 (hoofdstuk 5) tot slot bestaat uit Bijlagen, waarin een aantal korte 

handleidingen is opgenomen, in de vorm van instructiekaarten voor de verschillende gebruikersgroepen van 

het systeem 

 

2.3 Overige ondersteuning voor het PAR systeem 

Naast deze handleiding en de “Handleiding Organisatorische Implementatie” is er tevens ondersteuning 

aanwezig in de vorm van een e-mail helpdesk, een gebruikersgroep en de PAR website.  

 

A&O Provincies 

Jannet Bergman 

Jannet.bergman@aenoprovincies.nl  

Bij voorkeur contact Helpdesk per e-mail of via  06 – 24659626  

 

 

 

mailto:Vincent.Stinesen@Carthago-ict.nl
mailto:Jannet.bergman@aenoprovincies.nl
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3 Implementatie van PAR 

3.1 De werking van PAR in vogelvlucht 

PAR staat voor het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem en is een webapplicatie waarmee op 

simpele en eenduidige wijze agressie-incidenten tegen werknemers met een publieke taak kunnen worden 

geregistreerd. PAR moet via een web-browser als Internet Explorer worden benaderd (zie paragraaf 5.1 

Technische voorwaarden om PAR te kunnen gebruiken).  

 

Na het inloggen op PAR kunnen de medewerkers via 3 stappen een incident melden bij een afhandelaar. De 

3 stappen bestaan uit: identificatie van de medewerker, typering van het incident en de extra vragen voor 

verdere toelichting. Naast het melden door de medewerker zelf, is het ook mogelijk om meldingen door een 

centrale melder in te laten invoeren namens de medewerker (zie paragraaf 4.2.2).  

 

De melding komt vervolgens automatisch bij de toegewezen afhandelaar terecht, die hiervan via e-mail op 

de hoogte wordt gesteld. De afhandelaar kan via vooraf gedefinieerde maatregelen actie ondernemen, de 

melder kan via een e-mail op de hoogte gebracht worden. Naast de afhandelaar is er de rol van 

toezichthouder die een totaal overzicht heeft van alle meldingen en ervoor verantwoordelijk is dat alle 

meldingen daadwerkelijk tijdig worden afgehandeld. De toezichthouder kan uit het systeem een aantal 

statistieken verkrijgen met behulp van een tweetal rapportages (zie paragraaf 4.4) 

 

Tot slot voorziet het systeem in de mogelijkheid om landelijk een aantal geanonimiseerde rapportages te 

maken waarmee het mogelijk is om benchmarks uit te voeren. 

 

3.2 De 2 stappen die doorlopen moeten worden bij het opzetten van het PAR systeem  

Het opzetten van het PAR systeem is een 2 staps proces. Als eerste wordt er een testruimte opgeleverd. 

Binnen deze ruimte kan de organisatie naar hartenlust experimenteren om gevoel te krijgen voor de 

werking van het systeem en om proefondervindelijk vast te stellen wat werkt en wat niet. 

 

Nadat de testfase is doorlopen en er een goede inrichting is gevonden wordt er voor de organisatie een 

productieruimte opgeleverd. Deze kan de organisatie vervolgens naar het laatste inzicht opnieuw inrichten 

en uitrollen binnen de organisatie om daadwerkelijk in productie te nemen 

 

3.3 Te onderscheiden taken bij het inrichten van het PAR systeem 

Bij het inrichten van PAR kan er een aantal taken onderscheiden worden:  

 Organisatorische invulling van het systeem. 

 PAR maakt hiervoor gebruik van de volgende bouwblokken: organisatieonderdelen, locaties en 

functies. Met deze blokken kan een representatie van de organisatie binnen PAR worden opgezet. 

Het doel hiervan is tweeledig: door het gebruik van organisatieonderdelen wordt automatisch een 

rechtenstructuur opgezet, die bepaalt wat een toezichthouder en afhandelaar aan meldingen 

mogen zien. Daarnaast geeft het gebruik van functies, locaties en organisatieonderdeel de 

mogelijkheid om binnen de rapportages te aggregeren en onderlinge vergelijkingen te maken. Het 

is verstandig om bij het inrichten van PAR het organisatie organogram niet letterlijk te volgen(zie 

paragraaf 3.3.1). Hetzelfde geldt voor het opstellen van de functiegroepen  
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 Aansluiting van PAR bij het huidige geweld en agressie beleid. 

 PAR biedt de mogelijkheid het systeem af te stemmen op het agressie beleid van de eigen organisatie. 

Deze afstemming is mogelijk door het toevoegen van eigen open vragen, het aanvullen van de 3 

bestaande geweld categorieën (zie paragraaf 3.3.2) en het opnemen van maatregelen.  

 Feitelijke vulling, vraagbaak en contact naar buiten. 

 Het is verstandig om PAR onder te brengen bij een applicatiebeheerder. Deze ziet toe op de feitelijke 

vulling van PAR (zie paragraaf 3.4). Daarnaast is deze binnen de organisatie contactpersoon voor 

vragen en problemen. Tevens verzorgt de applicatiebeheerder de communicatie met de externe 

ondersteuning. 

 Technische ondersteuning.  

 De technische ondersteuning kan bij systeembeheer worden neergelegd. Deze is verantwoordelijk 

voor het voldoen aan de technische randvoorwaarden zoals beschreven in de Bijlagen. 

 

3.3.1 Benodigde organisatorische gegevens 

Nadat de testruimte is aangemaakt dient er een representatie van de eigen organisatie ingevoerd te 

worden. Houdt hierbij in het achterhoofd dat het niet gaat om het werkelijke organogram en functies, maar 

om een aangepaste versie hiervan. Hierbij staan blootstelling aan geweld en agressie centraal. De reden 

hiervoor is dat het invoeren van het werkelijke organogram erg veel werk is en dat de rapportages en 

aggregatie over de werkelijke onderdelen over het algemeen te weinig gericht zijn om nuttige informatie op 

te leveren 

 

Binnen PAR zijn de volgende bouwblokken beschikbaar: de organisatie, organisatieonderdelen en functies. 

Figuur 1 geeft een totaal overzicht van deze elementen en hun onderlinge samenhang. 

Figuur 1   Organisatorische elementen en hun samenhang 

O rg a n is a tie  o n d e rd e e l Y

M e d e w e rk e rs

O rg a n is a tie  o n d e rd e e l Z

M e d e w e rk e rs

R e c h te nR e c h te n

T o e z ic h th o u d e r  1

O rg a n is a tie  o n d e rd e e l X

M e d e w e rk e rs

B a lie m e d e w e rk e r

B u ite n d ie n s t

B in n e n d ie n s t

F u n c tie s :

T o e z ic h th o u d e r  2

 
De grootste eenheid binnen PAR is de organisatie. Onder de organisatie kunnen organisatieonderdelen 

worden geplaatst. Aan de organisatie onderdelen kunnen weer andere organisatie onderdelen worden 

gehangen waardoor een boomstructuur ontstaat. Aan elke organisatie onderdeel kunnen 2 toezichthouders 

worden verbonden. Beiden kunnen alle meldingen binnen hun eigen onderdeel en de eventueel daaronder 

hangende onderdelen zien. Deze inrichting kan gebruikt worden om een totaal overzicht te houden over 

alle meldingen. Waarbij de rol van toezichthouder gebruikt kan worden voor het delegeren van de 

afhandeling en het bewaken van de voortgang. 
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De kleinste eenheid binnen PAR is de medewerker. Een medewerker wordt geplaatst binnen een 

organisatieonderdeel. Aan iedere medewerker wordt een functie en afhandelaar toegekend.  

 

Het is verstandig om voldoende tijd uit te trekken voor een goede inrichting van het systeem en het 

uitvoeren van een gedegen test. Het kost ontzettend veel tijd en moeite om in een later stadium de 

inrichting alsnog aan te passen. 

 

Stel dat de organisatie opgedeeld is in 4 onderdelen, waarbij onderdelen 2 en 3 onder onderdeel 1 zijn 

gehangen. Dit betekent dat de toezichthouder van onderdeel 1 ook de meldingen bij onderdelen 2 en 3 kan 

bekijken. Het was eigenlijk de bedoeling dat deze toezichthouder ook inzicht had in de meldingen van 

onderdeel 4. In het huidige scenario is dit niet mogelijk. Om de toezichthouder alsnog inzicht te geven in de 

meldingen van onderdeel 4, moet ook dit onderdeel onder onderdeel 1 gehangen worden. Hetzelfde 

principe geldt in nog veel sterkere mate voor de functie indeling. Stel dat alle 2700 functies van een grote 

organisatie één op één worden overgenomen. Tijdens de testfase zal blijken dat er maar bij een hele kleine 

groep daadwerkelijk meldingen gedaan zullen worden en dat het aantal functies teruggebracht kan worden 

naar bijvoorbeeld 10 wanneer er beter naar het klant contact wordt gekeken. 

 

Organisatieonderdelen 

De organisatie moet binnen PAR opgedeeld worden in organisatieonderdelen. Het heeft de voorkeur om 

hiervoor niet de werkelijke onderdelen te gebruiken, maar om deze te definiëren naar eenheden die op een 

vergelijkbare manier met agressie te maken hebben. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om naar 

vergelijkbare topografische vestigingen te ontleden. Met de organisatie indeling worden gelijk de rechten 

vastgelegd. Waarbij de toezichthouder en de afhandelaar alle meldingen binnen hun eigen organisatie 

kunnen zien en de eventueel daaronder hangende organisaties 

Figuur 2   Opdeling naar vergelijkbare topografische vestigingen 
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Groepen 

Binnen elk organisatie onderdeel kunnen 2 toezichthouders worden aangewezen die een overzicht hebben 

over alle meldingen binnen hun organisatie en eventueel daaronder hangende organisatie onderdelen. Het 

verdient de voorkeur om bij het opstellen van de onderdelen ook al te bedenken welke medewerkers deze 

rollen zouden kunnen vervullen. De incident leesrechten van beide toezichthouders stromen door naar de 

onderliggende organisatie onderdelen. Hierdoor is het mogelijk om hoog in de organisatieboom deze rollen 

te benoemen en door te laten stromen naar de onderliggende onderdelen. 

  

Functies 

PAR maakt bij het toekennen van functies gebruik van een functielijst. Deze lijst moet handmatig worden 

opgesteld. Ook hier geldt weer dat het niet om de werkelijke functies gaat maar om een aggregatie of een 

deel hiervan. De manier waarop functiegroepen of individuen blootgesteld worden aan agressie zou de 

gemeenschappelijke deler moeten zijn. Een opdeling naar functies zou er als volgt uit kunnen zien 
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Tabel 1   Mogelijke functie opdeling binnen PAR 

Criterium Functienaam 

  

Binnendienst – weinig klant contact Binnendienst 

Binnendienst – veel klant contact Baliemedewerker 

Buitendienst Medewerker groen 

Buitendienst Medewerker openbare ruimte 

Buitendienst Deurwaarder 

Buitendienst Brandweer 

 

Om een goed benchmark te kunnen uitvoeren is het nodig om elke functie verder te typeren aan de hand 

van de volgende functietyperingen: 

 

- Staf 

- Management 

- Uitvoerend 

- Uitvoerend buitendienst 

 

Locaties 

Bij de identificatie van een incident moet door de medewerker worden aangegeven waar het incident heeft 

plaatsgevonden. De lijst die hiervoor gebruikt wordt, moet handmatig worden ingevoerd. Een voorbeeld 

van een locatie opdeling zou kunnen zijn 

 

Tabel 2   Mogelijke lijst van te gebruiken locaties 

Locaties  

 

Binnen (schriftelijk/mail/telefoon) 

Balie 

Spreekkamer 

Bij de klant 

Buitendienst 

 

 

Beslissing om dader registratie te gebruiken 

PAR biedt de mogelijkheid om dader registratie te gebruiken. Deze beslissing geldt voor de gehele 

organisatie. Indien er van deze mogelijkheid gebruik gemaakt gaat worden, is het van belang de nodige 

aandacht aan het privacy protocol te besteden (zie “Handleiding Organisatorische Implementatie”) 

 

Tevens betekent het gebruik van dader registratie dat het gebruik van PAR door de organisatie aangemeld 

moet worden bij het college bescherming persoonsgegevens (zie “Handleiding Organisatorische 

Implementatie”) 

  

3.3.2 Benodigde agressie gerelateerde gegevens  

Het huidige agressie en geweldsbeleid van de organisatie kan in PAR worden opgenomen aan de hand van 

open vragen en door aanvulling van de 3 agressie categorieën (verbale agressie, persoonlijk bedreiging en 

fysieke agressie). Daarnaast kan de opvolging van een melding worden opgenomen met behulp van een 

vooraf te definiëren set maatregelen 



   

 

 

 

PAR       Pagina 10/64 
 

 

Extra vragen 

Met behulp van de extra vragen kan het PAR systeem toegespitst worden op het agressie- en geweldsbeleid 

van de organisatie. 

 

Eigen kenmerken ter uitbreiding van de 3 agressie categorieën 

Standaard zitten er in PAR 3 agressie categorieën (oplopend in ernst): verbale agressie, persoonlijke 

bedreiging en fysieke agressie. Elk van deze 3 categorieën bevat een standaard aantal kenmerken. Deze set 

van standaard kenmerken kan worden uitgebreid met eigen kenmerken. Let op! De huidige set van 

rapportages geeft alleen een overzicht van de 3 agressie categorieën, eigen kenmerken worden niet 

weergegeven. 

 

Maatregelen 

De afhandelaar heeft binnen PAR de mogelijkheid om een aantal maatregelen te nemen met betrekking tot 

de opvolging van de melding. Ook deze lijst van omschreven maatregelen wordt centraal ingevoerd. Naast 

de lijst met maatregelen, is het mogelijk om bij iedere maatregel een verdere verwijzing te maken naar het 

intranet van de organisatie. Op het intranet zou vervolgens een formulier geplaatst kunnen worden 

waarmee de maatregel schriftelijk en uitgebreider kan worden vastgelegd (voor meer informatie, zie 

“Handleiding Organisatorische Implementatie”). 
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3.4 Feitelijke inrichting van het systeem 

3.4.1 Aanmelden bij PAR 

 

PAR bestaat uit 2 omgevingen. De eigenlijke applicatie (productie omgeving), deze is bereikbaar op 

https://www.agressieregistratieoverheid.nl. Daarnaast is er een testomgeving, deze is bereikbaar op 

http://84.241.133.181/aro De testomgeving is bedoeld voor het testen en vinden van de juiste PAR 

inrichting (voor meer informatie zie paragraaf 3.2 De 2 stappen die doorlopen moeten worden bij het 

opzetten van het PAR systeem). 

 

- Start Internet Explorer 

- Navigeer naar de volgende website: http://84.241.133.181/aro 

- Klik op Aanmelden (het aanmeldscherm is altijd in de ARO omgeving) 

- Vul de inloggegevens van de applicatiebeheerder in 

- Klik op de knop Verder. 

 

Figuur 3   Inloggen op PAR 

 

 

https://www.agressieregistratieoverheid.nl/
http://84.241.133.181/aro
http://84.241.133.181/aro
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3.4.2 Aanmaken van organisatieonderdelen 

 

- Klik links onder het kopje Admin op “Beheer Organisatieonderdelen” 

- Klik vervolgens op de knop “Nieuw onderdeel” 

- Vul de naam in van het organisatieonderdeel 

- Selecteer bij “Valt onder:” het onderdeel waaronder dit nieuwe onderdeel moet komen te hangen 

- Klik op Opslaan. 

 

Herhaal bovenstaande stappen voor alle organisatieonderdelen die voor PAR zijn opgesteld. Voor meer 

informatie over het opstellen van Organisatieonderdelen zie blz.7/8 

Figuur 4   Aanmaken van de organisatie onderdelen 
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3.4.3 Aanmaken van functies 

 

- Klik links onder het kopje Admin op “Beheer Functies” 

Klik op de knop “Nieuwe functie” 

- Vul de naam van de functie in 

- Klik op de knop Opslaan 

 

Herhaal bovenstaande stappen voor alle functies die voor PAR zijn opgesteld. Voor meer informatie over 

het opstellen van Functies, zie blz. 8. 

 

Figuur 5   Aanmaken van functies 

 



   

 

 

 

PAR       Pagina 14/64 
 

 

3.4.4 Aanmaken van toezichthouder en afhandelaar 

 

- Klik onder het kopje Admin op “Beheer Medewerkers” 

- Klik vervolgens op de knop Toevoegen 

- Vul de initialen, achternaam en het e-mail adres in 

- Selecteer bij Organisatie Onderdeel het organisatieonderdeel waarvan de persoon toezichthouder of 

afhandelaar is 

- Selecteer bij functie de bijbehorende PAR functie (persoon moet immers zelf ook kunnen melden) 

- Geef bij de checkboxen aan of het om een toezichthouder, afhandelaar of een administrator gaat 

- Maak de gebruiker aan door op OK te klikken. 

 

Herhaal de bovenstaande stappen voor alle toezichthouders en afhandelaars die voor PAR aangewezen zijn. 

Voor meer informatie over Groepen, zie blz. 8 

 

Figuur 6   Aanmaken van toezichthouder en afhandelaar 
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3.4.5 Aanmaken van locaties 

 

- Klik onder het kopje Admin op “Beheer Locaties” 

- Klik op de knop “Nieuwe locatie” 

- Vul de naam van de locatie in 

- Klik op Opslaan. 

 

Herhaal de bovenstaande stappen voor alle locaties. Voor meer informatie, zie Locaties op  

blz. 9. 

 

Figuur 7   Aanmaken van locaties 
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3.4.6 Dader registratie configureren 

 

PAR is een incident registratie systeem ter onderbouwing van beleid en opvolging van maatregelen en bevat 

in uitdrukkelijk geen dadergegevens. Als de organisatie toch dadergegevens wil gaan registreren moet zij 

zelf een verzoek doen bij het College Bescherming Persoonsgegevens (zie “Handleiding Organisatorische 

Implementatie”) 

 

Onderstaande instructie kan gebruikt worden om globaal dadergegevens te registreren 

- Klik onder het kopje Admin op Configuratie 

- Klik op Veld tonen om de dader registratie te activeren voor de hele organisatie 

- Geef bij de helptekst de omschrijving van wat er van de dader geregistreerd moet worden  

 

Figuur 8   Configureren van daderregistratie  
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3.4.7 Aanmaken van extra kenmerken ter aanvulling van de 3 agressie categorieën 

 

- Klik onder het kopje Admin op “Beheer kenmerken” 

- Selecteer de agressie categorie die met worden aangevuld 

- Klik op de knop Toevoegen 

- Vul het kenmerk in. Deze tekst is voor de gebruiker zichtbaar bij het doen van een melding 

- Vul eventueel een toelichting in. Deze tekst wordt zichtbaar als de gebruiker op het vraagtekentje naast het 

kenmerk klikt 

- Klik op de knop OK om alles op te slaan 

 

Herhaal de bovenstaande stappen voor alle kenmerken die moeten worden toegevoegd (voor meer 

informatie over Eigen kenmerken ter uitbreiding van de 3 agressie categorieën, zie blz. 10) 

 

Figuur 9   Aanmaken van extra kernmerken 
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3.4.8 Aanmaken van open vragen 

 

- Klik onder het kopje Admin op “Beheer Extra Vragen 

- Vul bij ”Extra Vraag” de tekst voor de extra vraag in 

- Geef bij Toelichting eventueel een toelichtende tekst 

- Geef tot slot aan bij “Verplichte Vraag” of deze vraag verplicht door de medewerker moet worden ingevuld 

- Sla alles op door op de OK knop te klikken 

 

Herhaal de bovenstaande stappen voor alle vragen. Voor meer informatie over Extra vragen, zie blz. 10 

 

Figuur 10   Aanmaken van extra vragen 
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3.4.9 Aanmaken van maatregelen 

 

- Klik onder het kopje Admin op “Beheer Maatregelen” 

- Klik op de knop Toevoegen 

- Vul bij Maatregel een korte omschrijving van de maatregel in 

- Vul bij URL Formulier een verwijzing in naar een formulier op het intranet van de organisatie waarin de 

maatregel verder uitgewerkt kan worden 

- Klik op de knop OK om alles op te slaan 

 

Herhaal bovenstaande stappen voor alle maatregelen. Voor meer informatie over Maatregelen, zie blz. 10 

 

Figuur 11   Aanmaken van maatregelen 
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3.4.10 Aanmaken van gebruikers 

 

Maak bij het aanmaken van gebruikers een keuze voor één manier van aanmaken. Dit om een overzicht te 

houden van welke gebruikers zijn aangemaakt en om wildgroei zoveel mogelijk tegen te gaan. 

 

Het aanmaken van gebruikers kan op 3 manieren:  

 

- Gebruikers handmatig aanmaken, waarbij de gebruikers één voor één ingevoerd worden in het systeem. De 

gebruiker krijgt dan de achternaam als standaard wachtwoord. Let op! Het wachtwoord is hoofdletter 

gevoelig en exact gelijk aan de achternaam inclusief hoofdletters en kleine letters. 

 

- Gebruikers aanmaken in bulk, waarbij er een tekstbestand met de gegevens van de gebruikers wordt 

geïmporteerd. De geïmporteerde gebruikers hebben dan het standaard wachtwoord: agressie. 

 

- Gebruiker maakt zichzelf aan, waarbij de gebruiker zichzelf registreert aan de hand van de link op de PAR 

site. Hierbij moet wel gelijk een aangifte worden gedaan. De gekozen afhandelaar accordeert vervolgens de 

gebruiker, waarna deze een activatiecode krijgt gemaild. Deze activatiecode moet de gebruiker vervolgens 

gebruiken om zijn of haar PAR account definitief te activeren. Als het niet gewenst is om op deze manier 

gebruikers aan te maken verwijder dan ook de registreer kaarten uit de set van instructiekaarten. 
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Gebruikers handmatig aanmaken 

 

- Klik onder het kopje Admin op “Beheer Medewerkers” 

- Klik vervolgens op de knop Toevoegen 

- Vul de initialen, achternaam en het e-mail adres in 

- Selecteer bij Organisatie Onderdeel het organisatieonderdeel waarvan de persoon toezichthouder of 

afhandelaar is 

- Selecteer bij functie de bijbehorende PAR functie (persoon moet immers zelf ook kunnen melden) 

- Selecteer een afhandelaar van de meldingen bijvoorbeeld manager. 

- Geef bij de checkboxen aan of het om een toezichthouder, afhandelaar of een administrator gaat 

- Maak de gebruiker aan door op OK te klikken. 

 

 

Herhaal de bovenstaande stappen voor alle gebruikers die moeten worden aangemaakt  

 

Figuur 12   Gebruiker handmatig aanmaken 
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Gebruikers aanmaken in bulk 

 

- Start Excel 

- Vul in de eerste rij de volgende velden in (elke cel krijgt een veldnaam): INITIALEN, ACHTERNAAM, EMAIL, 

AFDELING, FUNCTIE, EMAILAFHANDELAAR  

- Vul vervolgens de rijen eronder met de gegevens van alle gebruikers. De afdeling moet corresponderen met 

aangemaakte organisatieonderdelen, de functies met aangemaakte PAR functies en emailafhandelaars met 

bestaande e-mail adressen van afhandelaars 

- Gebruik vervolgens opslaan als 

- Geef als Bestandsnaam: Import_PAR 

- Geef voor Opslaan als: CSV 

- Klik op Opslaan 

 

Figuur 13   Aanmaken gebruikers import bestand in Excel 

 
 

Figuur 14   Opslaan van het gebruikers import bestand 

 
 

- Klik in PAR onder het kopje Admin op “Beheer Medewerkers” 

- Klik op de knop Importeren 

- Klik op de knop Bladeren en verwijs naar het gebruikers import bestand Import_PAR.csv 

- Klik de radio button controleren aan 

- Klik tot slot op de knop Importeren 

- Als er foutmeldingen zijn, corrigeer deze door het gebruikers import bestand in Excel te openen en de 

benodigde velden aan te passen 

- Klik weer op de knop Importeren en corrigeer eventuele fouten in het import bestand. Blijf dit herhalen tot 

dat er geen foutmeldingen meer zijn 

- Klik de radio button controleren & importeren aan 

- Klik op Importeren 
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Figuur 15   Importeren van gebruikers in PAR 

 
 

Door het aanvinken van gequote waarden kunnen ook velden geïmporteerd worden die een puntkomma 

bevatten of die uit meerdere regels bestaan. 
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Gebruiker maakt zichzelf aan 

 

- Start Internet Explorer 

- Navigeer naar de volgende website: http://84.241.133.181/aro 

- Klik op “Klik hier” bij “Bent u een nieuwe gebruiker?” 

 

Figuur 16   Gebruiker registreert zichzelf 

 
 

- Vul Achternaam, Emailadres, Wachtwoord, Opnieuw en selecteer de afhandelaar 

- Klik op Verder 

- Klik bij de boodschap over account activatie op Verder 

- Vul de Identificatie in en klik op Verder 

- Vul de Typering in en klik op Verder 

- Vul de eventuele “Extra vragen” in en klik op Verder 

- Klik op Verzenden 

 

Figuur 16a   Gebruiker registreert zichzelf 

 

http://84.241.133.181/aro
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De afhandelaar die de gebruiker heeft geselecteerd tijdens de registratie, krijgt nu een e-mail en moet het 

account van de medewerker als volgt activeren: 

 

- Log in op PAR als de desbetreffende afhandelaar 

- Klik onder het kopje Beheer op “Overzicht accounts” 

- Klik op “Kies” bij de desbetreffende medewerker 

- Vul de afhandelaar, organisatieonderdeel en de functie in 

- Klik op Goedkeuren 

 

Figuur 17   Afhandelaar accordeert gebruikers account 

 
 

 
 

De gebruiker krijgt vervolgens een registratiecode toegemaild en kan zich nu bij PAR als volgt definitief 

registreren: 

 

- Log in op PAR als de desbetreffende gebruiker 

- Vul vervolgens de activatiecode en het wachtwoord in 

- Klik op Verder 

Figuur 18   Gebruiker bevestigt de aanmaak van zijn of haar PAR account 
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3.4.11 Afmelden bij PAR 

 

Beëindig een PAR sessie altijd door jezelf af te melden. Afmelden in PAR vindt plaats door op de link 

Uitloggen te klikken op de blauwe balk. Door jezelf af te melden voorkom je dat iemand anders, die van 

dezelfde Internet browser gebruik maakt, toegang krijgt tot PAR onder jou inlog gegevens. 

 

Figuur 19   Afmelden bij PAR 
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4 Het gebruik van PAR 

4.1 De verschillende rollen en hun werkprocessen 

Er kunnen 4 groepen toegekend worden binnen PAR. Deze groepen sluiten elkaar niet uit. Het is mogelijk 

voor een gebruiker om lid te zijn van meerdere groepen. 

 

- de melders. 

Dit zijn medewerkers die melding maken van een incident, onafhankelijk van welke rol zij toegekend 

hebben binnen de applicatie. De melding komt vervolgens bij de afhandelaar terecht, die met behulp van 

voorgedefinieerde maatregelen actie kan ondernemen. Alle gebruikers hebben een standaard afhandelaar, 

deze wordt aangewezen bij het aanmaken van de gebruiker. Daarnaast heeft de medewerker de 

mogelijkheid om tijdens het doen van de melding specifiek een afhandelaar aan te wijzen. De medewerker 

kan het proces van afhandeling in het systeem volgen en kan indien hij of zij dit heeft aangegeven ook via e-

mail op de hoogte worden gehouden. Voor de medewerker is een korte instructiekaart opgesteld, zie 

paragraaf 5.5 in de bijlage 

 

- de afhandelaars.  

Dit zijn de mensen die de melding daadwerkelijk afhandelen. Een melding in het systeem komt automatisch 

bij een afhandelaar terecht. De afhandelaar kan vervolgens 3 keuzes maken 

- de melding als vervallen verklaren 

- de melding doorzetten naar een andere afhandelaar 

- de melding in behandeling nemen, waarna hij of zij via een voorgedefinieerde set maatregelen actie kan 

ondernemen. Als de melding uiteindelijk afgehandeld is moet de afhandelaar de melding sluiten 

Ook voor de afhandelaars is een korte instructiekaart opgesteld, zie paragraaf 5.8, in de bijlage 

 

- de toezichthouders. 

Deze groep houdt toezicht op het verloop van alle meldingen binnen zijn of haar organisatie onderdeel. 

Hiervoor heeft de toezichthouder een 2-tal rapportages tot zijn of haar beschikking:  

- maand rapportage, deze laat een 3 tal tellingen zien (per maand) op geweld categorie, incident locatie 

en functietype. Voor meer informatie, zie paragraaf 4.4.2 

- rapportage afhandeling, deze laat een aantal statistieken zien met de betrekking tot de status van de 

meldingen. Voor meer informatie, zie paragraaf 4.4.1  

Tot slot is ook voor de toezichthouder een instructiekaart opgesteld. Zie paragraaf 5.6, in de bijlage 

 

- de beheerders.  

Deze groep zal zich vooral bezighouden met gebruikersbeheer en het eventueel aanpassen van de 

inrichtingsgegevens, zie paragraaf 3.4.2 tot en met  paragraaf 3.4.10. 
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4.2 De 2 standaard manieren waarop gemeld kan worden 

PAR voorziet in 2 standaard manieren waarop meldingen kunnen worden ingevoerd.  

De meest gebruikelijke is om de medewerkers zelf rechtstreeks in het systeem te laten melden. De 

medewerkers kunnen de afhandeling van de melding zelf volgen.  

Daarnaast is het ook mogelijk om voor groepen medewerkers (denk aan mensen in de buitendienst, zie 

Bijlagen, paragraaf 5.4) centrale melders aan te stellen die namens deze medewerkers meldingen invoeren. 

De betrokkenen hebben wel een account in het systeem en kunnen dan ook, op het moment dat zij achter 

een computer zitten, de voortgang van de melding volgen. Het is ook mogelijk om namens medewerkers te 

melden die geen account in het systeem hebben. Deze medewerkers kunnen de voortgang van de melding 

niet volgen. Het is uiteraard mogelijk om beide manieren van melden door elkaar te gebruiken binnen een 

organisatie. 

 

Technisch gezien zijn er nog 3 bijzondere manieren waarop gemeld kan worden: 

- een gebruiker zonder account kan eenmalig tijdens zijn of haar registratie een melding invoeren. 

- een centrale melder kan tijdens het aanmaken van een melding de betreffende melder aanmaken met een 

account. Zodat de aangemaakte melder hierna de melding kan volgen en eventuele nieuwe meldingen zelf 

kan aanmaken 

- een centrale melder kan tijdens het aanmaken van een melding de betreffende melder aanmaken zonder 

een account. 

 

Figuur 20   Alle manieren waarop een melding ingevoerd kan worden 
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4.2.1 Rechtstreeks melden door de medewerker zelf 

 

- Log in als een medewerker en klik op de knop Verder 

- Klik op “Nieuw incident melden” 

- Vul de identificatiegegevens in en klik op Verder 

- Vul de typering in en klik op Verder 

- Vul de extra vragen in 

- Klik op Verzenden 

 

Figuur 21   Rechtstreeks melden door de medewerker 
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4.2.2 Melden namens een medewerker 

 

- Log in als een afhandelaar of toezichthouder en klik op Verder 

- Klik onder het kopje Beheer op “Melden voor een medewerker” 

- Selecteer de medewerker en klik op verder 

- Vul de identificatie gegevens in, wijs een afhandelaar toe en klik op Verder  

- Vul de typering in en klik op Verder 

- Vul de extra vragen in en klik op Verder 

- Voeg eventuele maatregelen toe 

- Klik op Verzenden 

 

Figuur 22   Melden namens een medewerker               
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4.3 Het afhandelen van een melding 

- Log in als afhandelaar 

- Klik op “Af te handelen”  

- Klik op de link “Kies” van de melding die behandeld moet worden 

- Navigeer nu met de Verder knop door de schermen Identificatie, Typering en Extra vragen 

- Klik in het scherm Maatregelen op de knop Toevoegen 

- Selecteer de maatregel die van toepassing is 

- Vul bij de Maatregel de ondernomen actie in en de eventuele terugkoppeling die plaats heeft gevonden 

naar de medewerker 

- Klik op de knop Formulier als er tevens een papieren administratie moet worden aangemaakt 

- Klik op de knop Doorvoeren om de maatregel toe te voegen. Er kunnen meerdere maatregelen worden 

doorgevoerd 

- Klik op Verder en klik op Verzenden 

 

Figuur 223   Afhandelen van een melding 

 
 

Nadat de opvolging en afwikkeling van de melding is voltooid, kan de toezichthouder of de afhandelaar de 

melding sluiten 

 

- Log in als afhandelaar 

- Klik onder het kopje beheer op “Beheer Incidenten” 

- Klik op de link “Kies” van de melding die gesloten moet worden 

- Klik de radio knop Afsluiten 

- Klik vervolgens op OK om de melding te sluiten  
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Figuur 24   Sluiten van een melding 
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4.4 Rapportages genereren 

PAR biedt standaard 2 rapportages:  

 
- rapportage afhandeling, waarin een telling van alle behandel statussen wordt gemaakt van de 

geselecteerde organisatieonderdelen over een te bepalen maand; 

- maand rapportage, waarin een telling van de 3 agressie categorieën en de locatie van het incident over een 

jaar, per maand, per geselecteerde organisatieonderdeel wordt gegenereerd. Voor het bepalen van de 

agressie categorieën bij meldingen, waar meerdere kenmerken zijn ingevuld, wordt steeds de categorie met 

het ernstigste kenmerk gebruikt. 

 

Naast het generen van de standaard rapportages is het mogelijk om alle incidenten, die de toezichthouder  

beheert, te exporteren naar CSV bestand. Dit bestand kan vervolgens in Excel geïmporteerd worden, 

waarna het mogelijk is om zelf statistieken en rapportages te genereren. 

 

4.4.1 De rapportage afhandeling genereren 

 

- Log in als toezichthouder 

- Klik onder het kopje Rapportage op “Rapportage Afhandeling” 

- Klik de organisatieonderdelen aan die in de rapportage moeten worden opgenomen. Het kan voor komen 

dat er maar één organisatie onderdeel zichtbaar is. 

- Selecteer het jaar 

 

Let op: In de rapportage zijn de getalen gebaseerd op de meldingen die gedaan zijn door medewerkers van 

de organisatieonderdelen waarvan u toezichthouder bent.  
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Figuur 23   Rapportage afhandeling 
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4.4.2 De maand rapportage genereren 

 

- Log in als toezichthouder 

- Klik onder het kopje Rapportage op “Maand Rapportage” 

- Klik de organisatieonderdelen aan die in de rapportage moeten worden opgenomen. Het kan voor komen 

dat er maar een organisatie onderdeel zichtbaar is. 

- Selecteer het jaar 

 

Voor het bepalen van de agressie categorieën bij meldingen, waar meerdere kenmerken zijn ingevuld, 

wordt de categorie met het ernstigste kenmerk gebruikt 

 

Let op: De aantallen zijn gebaseerd op het aantal incident die nu de status “Geregistreerd” In behandeling” 

of “Afgesloten” hebben. In de rapportage zijn de getalen gebaseerd op de meldingen die gedaan zijn door 

medewerkers van de organisatieonderdelen waarvan u toezichthouder bent.  

 

Figuur 24   Maand Rapportage 
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4.4.3 Exporteren van incidenten en inlezen in Excel 

 

- Log in als toezichthouder 

- Klik onder het kopje Incidentoverzicht op “Meldingen” 

- Klik op de knop Exporteren 

- Klik bij “Bestand downloaden” op Opslaan 

- Sla het bestand op als PAR_incidenten_export 

- Klik bij “Het downloaden is voltooid” op Sluiten 

 

Figuur 25   Exporteren van incidenten 

 
- Start Excel 

- Ga naar bestand: Openen 

- Selecteer bij bestandstypen: Tekstbestanden 

- Selecteer bij bestandsnaam: PAR_incidenten_export.txt 
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- Selecteer bij de wizard tekst importeren, gescheiden en klik op Volgende 

- Selecteer bij scheidingsteken puntkomma en klik op voltooien 

- Selecteer bij gegevens type bij kolom standaard en klik op voltooien 

- De data wordt nu geïmporteerd in Excel. 

 

 Figuur 26   Importeren van incidenten in Excel 
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5 Verklarende woordenlijst 

  

  

Afhandelaar Dit is een persoon die een melding afhandelt. Om een melding af te kunnen handelen, 

moet de persoon lid zijn van de groep afhandelaar 

 

PAR Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem. PAR is een webapplicatie, waarmee op 

simpele en eenduidige wijze agressie-incidenten tegen werknemers met een publieke 

taak kunnen worden geregistreerd 

 

Beheerder Dit is de persoon met de rol van administrator. Deze persoon heeft de rechten die nodig 

zijn om de applicatie in te richten, aan te passen en gebruikers te beheren. 

 

Centrale 

melder 

Dit is een persoon die namens andere personen meldt. Om te kunnen melden namens 

anderen, moet deze persoon lid zijn van de groep afhandelaars of toezichthouders. 

 

Gebruiker Dit is een persoon, die toegang heeft tot de PAR applicatie 

 

Melder Dit is een persoon die melding doet in het systeem. Alle gebruikers binnen PAR kunnen 

een melding in het systeem doen 

 

Toezichthouder Dit is een groep waaraan een gebruiker binnen PAR aan kan worden toegekend. Deze 

groep is ontworpen voor het genereren van rapportages en het toezicht houden op de 

tijdige afwikkeling van de meldingen 
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Bijlagen 
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5.1 Technische voorwaarden om PAR te kunnen gebruiken 

Om de PAR webapplicatie te kunnen gebruiken, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan: 

 

1.  de PAR website moet vanuit de organisatie toegankelijk zijn. Het gaat daarbij om de volgende URLS: 

Https://www.agressieregistratieoverheid.nl (adres van applicatie) en http://84.241.133.181/aro/ (adres 

van de testruimte). De verbinding naar deze 2 websites loopt respectievelijk over port 443 (standaard 

https) en port 80 (standaard http)  

2.  de werking van de PAR website wordt alleen ondersteund bij gebruik van de volgende browsers: 

Internet Explorer 6, Internet Explorer 7 en hoger, Firefox 1.5, Firefox 2.0 

3.  de PAR website maakt gebruik van JavaScript. Dit betekent dat de PAR website alleen naar behoren 

werkt als JavaScript binnen de browser gebruikt mag worden 

4.  degenen die PAR gaan gebruiken moeten beschikken over een valide Internet e-mail adres 

  

 

5.2 Benodigde informatie om PAR in te richten 

5.2.1 Initiële gegevens 

 

Om PAR te kunnen gaan gebruiken zal er voor uw organisatie een test ruimte worden aangemaakt binnen 

de webapplicatie (bereikbaar op http://84.241.133.181/aro/ ). Deze ruimte kan naar eigen inzicht verder 

worden ingericht en kan worden gebruikt om uitgebreid te testen. Om de webruimte te kunnen aanmaken 

zijn een aantal gegevens nodig: 

 

1 de naam van de organisatie. Deze zal gebruikt worden als de naam voor de gehele webruimte 

2 domeinnamen. Alle gebruikers accounts binnen PAR zijn gebaseerd op internet e-mail adressen. De 

domeinnaam is de complete beschrijving van het e-mail adres na de @. Dus in het e-mail adres 

naammedewerker@naamgemeente.nl is de domeinnaam aro.nl. Door van tevoren het geldige 

domeinbereik te bepalen worden alleen account aanvragen binnen dit bereik in behandeling genomen. 

Hiermee wordt een eerste beveiligingslag aangebracht 

3 e-mail adres van de eerste applicatie beheerder. Nadat de eerste applicatiebeheerder is aangemaakt, 

kan deze de verdere inrichting van de webruimte uitvoeren. Uiteraard is het mogelijk voor de 

applicatiebeheerder om op zijn beurt weer meerdere beheerders aan te maken 

4 type organisatie. Het gaat hier om de volgende typeringen: rijk, gemeente, provincie.  

 

De bovenstaande gegevens kunnen naar gezondwerk@aeno.nl worden gemaild. Nadat de webruimte is 

aangemaakt zal er contact met de aanvrager worden opgenomen. De volgende 4 testgebruikers worden 

standaard aangemaakt binnen de testruimte: 

 

- Admin@[uw domein] met wachtwoord Admin. Dit account heeft beheer rechten binnen de applicatie en 

kan gebruikt worden om het systeem in te richten. 

- PAR-manager@[uw domein] met wachtwoord PAR-manager.  Dit account heeft de rol van afhandelaar en 

kan gebruikt worden om meldingen af te handelen en tevens de rol van melding toezichthouder en kan 

rapportages aanmaken. 

- Deze inrichting is puur ter illustratie. Het is verstandig om de ruimte aan te passen voor uw eigen 

organisatie. Hoe u de webruimte aan kunt passen wordt in deze handleiding beschreven 

 

https://www.agressieregistratieoverheid.nl/
http://84.241.133.181/aro/
http://84.241.133.181/aro/
mailto:naammedewerker@naamgemeente.nl
mailto:gezondwerk@aeno.nl
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Nadat de webruimte is ingericht en u klaar bent met het testen, is het verstandig om de inrichting vast te 

leggen. U kunt hiervoor het “Invulformulieren: PAR inrichting gegevens” uit de bijlage gebruiken. Als U PAR 

in productie wilt nemen moet u opnieuw contact opnemen met gezondwerk@aeno.nl. Er zal dan een lege 

productie webruimte worden aangemaakt (bereikbaar op Https://www.agressieregistratieoverheid.nl).

https://www.agressieregistratieoverheid.nl/


 

 

5.3 Invulformulieren: PAR inrichting gegevens 

GGeemmeeeenntteelliijjkk  IInncciiddeenntteenn  RRegistratiesysteem 

IInnrriicchhttiinngg  ggeeggeevveennss  
 

 

Naam van de organisatie:         
 

Type organisatie:  O Rijk 

      O Gemeente 

      O Provincie 

 

Domeinnamen:             
Een domeinnaam is de complete beschrijving na het @ 

 

 

Applicatiebeheerder 
Achternaam Voornaam E-mailadres 

   

 

Organisatieonderdelen 
Naam E-mail leidinggevende E-mail agressie contactpersoon Is onderdeel van organisatie 

onderdeel 
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Toezichthouders 

Achternaam Voornaam E-mailadres 

   

   

   

   

   

Afhandelaars 
Achternaam Voornaam E-mailadres 

   

   

   

   

   

Functies 
Functie Functietype 

 Staf / Management / Uitvoerend / Uitvoerend buitendienst 

 Staf / Management / Uitvoerend / Uitvoerend buitendienst 

 Staf / Management / Uitvoerend / Uitvoerend buitendienst 

 Staf / Management / Uitvoerend / Uitvoerend buitendienst 

 Staf / Management / Uitvoerend / Uitvoerend buitendienst 

Locaties 
Locatie 

Binnen, schriftelijk/mail/telefonisch 

Balie 

Spreekkamer 

Bij de klant 

Buitendienst 
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Typering 
Categorie Typering Toelichting 

O Verbale agressie 

O Persoonlijke bedreiging 

O Fysieke agressie 

  

O Verbale agressie 

O Persoonlijke bedreiging 

O Fysieke agressie 

  

O Verbale agressie 

O Persoonlijke bedreiging 

O Fysieke agressie 

  

O Verbale agressie 

O Persoonlijke bedreiging 

O Fysieke agressie 

  

O Verbale agressie 

O Persoonlijke bedreiging 

O Fysieke agressie 

  

 

Vragen 
Vraag Toelichting 

Heeft u aangifte gedaan?  

Wat was de aanleiding?  

Is er schade ontstaan?  
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Maatregelen 
Vraag Formulier Toelichting 

   

   

   

   

   

 

Opmerkingen 
Melding 

stap 

Opmerking 

1  

2  

3  

4  

 

 
 



 

 

5.4 Papieren registratie kaart: PAR agressie registratie kaart 

GGeemmeeeenntteelliijjkk  IInncciiddeenntteenn  RRegistratiesysteem 
[[OORRGGAANNIISSAATTIIEE  NNAAAAMM  IINNVVUULLLLEENN]]  

 

Betreft  (naam medewerker + e-mail ):         

 
      (afdeling):         

 
      (functie):         

 

Dader:   Dader is bekend  

Locatie:   Binnen (schriftelijk/mail/telefoon) 

     Balie 

     Spreekkamer 

     Bij de klant 

     Buitendienst 

Datum / tijd:         
 

Verbale agressie Persoonlijke bedreiging Fysieke agressie 

 Belediging 

 Vernedering 

 Smaad 

 Treiteren 

 Discriminatie 

 Houding, gebaar, stalken 

 Bemoeilijken / onmogelijk maken of juist 
     dwingen tot handelingen /werkzaamheden 

 Lokaalvredebreuk 

 Schennis der eerbaarheid 

 Poging tot schoppen, slaan, verwonden 

 Mishandelen 

 verwonden, schoppen 

 Aanranden 

 Beetpakken, duwen, trekken, slaan, 

     spugen, gericht gooien met voorwerpen 

 Wapen gebruikt 

 Vernieling 
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Extra vragen 

Vraag   Antwoord 

 

Heeft u aangifte gedaan?            

 

Wat was de aanleiding?              

 

Is er schade ontstaan?            

 

 

 

 

 

 

Aanvullende opmerkingen: 
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5.5 Instructie kaart: Gebruik van PAR voor de gebruiker/melder 

GGeemmeeeenntteelliijjkk  IInncciiddeenntteenn  RRegistratiesysteem 
IInnssttrruuccttiieekkaaaarrtt::  

ggeebbrruuiikkeerr//mmeellddeerr  

  
 

M e d e w e rk e r

A c c o u n t?

M a a k  e e n  m e ld in g  

a a n

R e g is tre e r

M a a k  e e n  m e ld in g  

a a n

N e e

M e ld e n

A c tie ?

J a

M e ld in g e n

B e k ijk  e e n  

m e ld in g  a a n

M e ld in g  v o lg e n

A c tie ?

W ijz ig  s ta tu s

N e e m  m a a tre g e l

B e h a n d e l

E -m a il

L o g  in

A fh a n d e la a r

A c tie ?

S lu it  m e ld in g
V e rk la a r  m e ld in g  

v e rv a lle n
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Registreer   

Registreer 

 

1 Start Internet Explorer 

2 Type het volgende adres in: Https://www.agressieregistratieoverheid.nl 

3 Klik op “klik hier” bij “Bent u een nieuwe gebruiker?” 

4 Vul bij het scherm Registreren uw achternaam, e-mail adres, wachtwoord en de 

afhandelaar in. Als u niks kunt selecteren bij “Uw standaard afhandelaar”, heeft u 

een e-mail adres opgegeven dat niet geregistreerd is binnen PAR. Neem in dat geval 

contact op met de applicatie beheerder  

5 Klik op Verder 

6 Lees de melding die verschijnt goed door en klik op Verder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.agressieregistraieoverheid.nl/
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Log in op PAR 

 

1 Start Internet Explorer 

2 Type het volgende adres in: Https://www.agressieregistratieoverheid.nl 

3 Klik op aanmelden 

4 Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in 

5 Klik op Verder 

 

                 

 

Maak een melding aan 

 

1 Klik op “Nieuw Incident melden” 

2 Vul het Identificatie scherm in. Bij afhandelaar kunt u aangeven bij wie uw 

melding terecht komt. Door het vakje “Ik wil graag op de hoogte worden 

gehouden” aan te vinken, krijgt u via e-mail een melding wanneer de 

afhandelaar uw melding in behandeling neemt 

3 Klik op verder en vul het Typeringen scherm in. In dit scherm kunt u het 

incident aan de hand van de 3 oplopende agressie categorieën verder 

specificeren. Door op het vraagtekentje naast een term te klikken, krijgt u 

een uitgebreidere uitleg van de term. Op het moment dat iets invult in dit 

scherm, wordt de melding automatisch opgeslagen en daarmee ook 

zichtbaar voor de afhandelaar 

4 Klik op verder en vul de open vragen in die van toepassing zijn. Als er 

meerdere open vragen zijn, kunt u de schuifbalk gebruiken om de 

onderstaande vragen zichtbaar te maken 

5 Klik op verzenden om de melding af te ronden  

 

 

 

  

https://www.agressieregistraieoverheid.nl/
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Afmelden 

 

1 Klik op uitloggen in de blauwe balk om uw PAR sessie te sluiten 
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Een melding volgen 

Log in op PAR 

 

1 Start Internet Explorer 

2 Type het volgende adres in: Https://www.agressieregistratieoverheid.nl 

3 Klik op aanmelden 

4 Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in 

5 Klik op Verder 

 

 

 

Maatregelen bekijken 

 

1 Klik onder Incidentoverzicht op “Eigen meldingen” 

2 Selecteer de melding die u wilt volgen en klik op Kies 

3 Klik links op Maatregelen om de genomen maatregelen te zien 

 

 

 
 

 

Afmelden 

 

1 Klik op uitloggen in de blauwe balk om uw PAR sessie te sluiten 

 

 

https://www.agressieregistraieoverheid.nl/


 

5.6 Instructie kaart: Gebruik van PAR voor de leidinggevende 

GGeemmeeeenntteelliijjkk  IInncciiddeenntteenn  RRegistratiesysteem 
IInnssttrruuccttiieekkaaaarrtt::  ttooeezziicchhtthhoouuddeerr  

 

G e n e re e r  

ra p p o r ta g e

L o g  in

R a p p o r te e r A c tie ?

A c tie ?

S lu it  m e ld in g
V e rk la a r  m e ld in g  

v e rv a lle n

W ijz ig  s ta tu s  m e ld in g

D ra a g  m e ld in g  

o v e r  a a n  a n d e re  

b e h a n d e la a r

T o e z ic h th o u d e r
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Rapportages genereren 

Log in op PAR 

1 art Internet Explorer 

2 Type het volgende adres in: Https://www.agressieregistratieoverheid.nl 

3 Klik op aanmelden 

4 Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in 

5 Klik op Verder 

 

        

 

ACTIE 1: Rapportage afhandeling genereren 

 

1 Klik onder het kopje Rapportage op “Rapportage Afhandeling” 

2 Klik de organisatieonderdelen aan die in de rapportage moeten worden opgenomen. 

Het kan voor komen dat er maar één organisatie onderdeel zichtbaar is. 

3 Selecteer het jaar 

4 Selecteer de maand  

5 Klik op Filter om de rapportage te genereren 

 

 

 
 

 

ACTIE 2: Maand Rapportage genereren 

 

1 Klik onder het kopje Rapportage op “Maand Rapportage” 

2 Klik de organisatieonderdelen aan die in de rapportage moeten worden op-genomen. 

Het kan voor komen dat er maar een organisatie onderdeel zichtbaar is. 

3 Selecteer het jaar 

4 Klik op Filter om de rapportage te genereren 

 

- Voor het bepalen van de agressie categorieën bij meldingen, waar meerdere kenmerken 

zijn ingevuld, wordt de categorie met het ernstigste kenmerk gebruikt 

 

 

 
 

  

https://www.agressieregistraieoverheid.nl/
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Afmelden 

 

1 Klik op uitloggen in de blauwe balk om uw PAR sessie te sluiten 
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Een melding afhandelen 

Log in op PAR 

 

1 Start Internet Explorer 

2 Type het volgende adres in: Https://www.agressieregistratieoverheid.nl 

3 Klik op aanmelden 

4 Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in 

5 Klik op Verder 

 

        

 

ACTIE 1: Een meldingen laten vervallen 

 

1 Klik onder Beheer op “Beheer incidenten” 

2 Klik op Kies bij het incident dat u wilt laten vervallen 

3 Selecteer de radioknop “Vervallen verklaren” 

4 Geef bij reden, de reden op 

5 Klik op OK 

 

 

……  

 

 

ACTIE 2: Een meldingen overdragen aan een andere afhandelaar 

 

1 Klik onder Beheer op “Beheer incidenten” 

2 Klik op Kies bij het incident dat u wilt doorverwijzen 

3 Selecteer de afhandelaar bij “Overdragen aan” 

4 Klik op OK 

 

 

 

https://www.agressieregistraieoverheid.nl/
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ACTIE 3: Een melding sluiten 

 

1 Klik onder Beheer op “Beheer incidenten” 

2 Klik op Kies bij het incident dat u wilt sluiten 

3 Selecteer de radioknop “Afsluiten” 

4 Klik op OK 

 

 

 
  

 

Afmelden 

 

1 Klik op uitloggen in de blauwe balk om uw PAR sessie te sluiten 

 

 
 

 

 



 

5.7 Instructie kaart: Gebruik van PAR voor de centrale melder / coördinator 

GGeemmeeeenntteelliijjkk  IInncciiddeenntteenn  RRegistratiesysteem 
IInnssttrruuccttiieekkaaaarrtt::  cceennttrraallee  mmeellddeerr//ccooöörrddiinnaattoorr  

C e n tra le  m e ld e r

T y p e  

g e b ru ik e r?

S e le c te e r  d e  

g e b ru ik e r

B e s ta a n d e  g e b ru ik e r

M a a k  e e n  m e ld in g  

a a n

M a a k  g e b ru ik e r  

a a n  z o n d e r  

a c c o u n t

M a a k  g e b ru ik e r  

a a n  m e t a c c o u n t

N ie t b e s ta a n d e  g e b ru ik e r

M a a k  g e b ru ik e r  a a n

T y p e  a c c o u n t ?

M e t e -m a il Z o n d e r  e -m a il

M a a k  e e n  m e ld in g  

a a n

L o g  in

A c tie ?

M e ld  v o o r  e e n  m e d e w e rk e r

M e ld  v o o r  m e d e w e rk e r

M e d e w e rk e rs

M e ld in g

N e e m  m a a tre g e l
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Een melding namens een medewerker invoeren 

Log in op PAR 

 

1 Start Internet Explorer 

2 Type het volgende adres in: Https://www.agressieregistratieoverheid.nl 

3 Klik op aanmelden 

4 Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in 

5 Klik op Verder 

6  

 

 

        

  

https://www.agressieregistraieoverheid.nl/
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ACTIE 2: Maak een melding aan voor een gebruiker, die nog aangemaakt moet worden 

(met account) 

 

1 Klik onder Beheer op “Melden voor een medewerker” 

2 Klik op de knop Nieuw 

3 Vul het Betreft scherm in (vul een e-mail adres in) en klik op Verder. Er wordt nu 

automatisch een gebruiker account aangemaakt. Het wachtwoord van deze 

medewerker is gelijk aan zijn achternaam. Als er hoofdletters in de achternaam zitten 

dan moeten dezen ook gebruiken in het wachtwoord. Het is verstandig om de 

gebruiker van zijn inlognaam en wachtwoord op de hoogte te stellen 

4 Vul het Identificatie scherm in. Klik op verder. 

5  vul het Typeringen scherm in. In dit scherm kunt u het incident aan de hand van de 3 

oplopende agressie categorieën verder specificeren. Door op het vraagtekentje naast 

een term te klikken, krijgt u een uitgebreidere uitleg van de term. 

6 Klik op verder en vul de open vragen in die van toepassing zijn. Als er meerdere open 

vragen zijn, kunt u de schuifbalk gebruiken om de onderstaande vragen zichtbaar te 

maken 

7 Klik op verder en klik op de knop toevoegen om een bijbehorende maatregel te 

selecteren 

8 Vul de genomen actie en terugkoppeling in 

9 Vul eventueel het bijbehorende intranet formulier in door op de knop formulier te 

klikken 

10 Klik op Doorvoeren 

11 Herhaal de 4 vorige stappen als u meerder maatregelen wilt doorvoeren 

12 Klik op verzenden om de melding af te ronden  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

PAR       Pagina 61/64 
 

ACTIE 3: Maak een melding aan voor een gebruiker, die nog aangemaakt moet worden 

(zonder account – geen e-mail adres) 

 

1 Klik onder Beheer op “Melden voor een medewerker” 

2 Klik op de knop Nieuw 

3 Vul het Betreft scherm in (vul geen e-mail adres in) en klik op Verder. Er wordt nu 

automatisch een gebruiker aangemaakt zonder account. De gebruiker kan daarmee 

niet inloggen op het systeem. Er kan op een later moment door de beheerder een e-

mail adres worden toegevoegd, waardoor er alsnog een gebruikers account wordt 

gegenereerd 

4 Vul het Identificatie scherm in. Klik op verder  

5 Vul het Typeringen scherm in. In dit scherm kunt u het incident aan de hand van de 3 

oplopende agressie categorieën verder specificeren. Door op het vraagtekentje naast 

een term te klikken, krijgt u een uitgebreidere uitleg van de term.  

6 Klik op verder en vul de open vragen in die van toepassing zijn. Als er meerdere open 

vragen zijn, kunt u de schuifbalk gebruiken om de onderstaande vragen zichtbaar te 

maken 

7 Klik op verder en klik op de knop toevoegen om een bijbehorende maatregel te 

selecteren 

8 Vul de genomen actie en terugkoppeling in 

9 Vul eventueel het bijbehorende intranet formulier in door op de knop formulier te 

klikken 

10 Klik op Doorvoeren 

11 Herhaal de 4 vorige stappen als u meerder maatregelen wilt doorvoeren 

12 Klik op verzenden om de melding af te ronden  

 

 

 

 

 

 

 

………  

 

 

 

 

 

Afmelden 

 

1 Klik op uitloggen in de blauwe balk om uw PAR sessie te sluiten 
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5.8 Instructie kaart: Gebruik van PAR voor de afhandelaar 

GGeemmeeeenntteelliijjkk  IInncciiddeenntteenn  RRegistratiesysteem 

IInnssttrruuccttiieekkaaaarrtt::  aaffhhaannddeellaaaarr  
 

A fh a n d e la a r

L o g  in

A c tie ?

M e d e w e rk e r

N e e m  m a a tre g e l

B e h a n d e l

E -m a il

A c tie ?

S lu it  m e ld in g
V e rk la a r  m e ld in g  

v e rv a lle n

W ijz ig  s ta tu s  m e ld in g
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Een melding afhandelen 

Log in op PAR 

 

1 Start Internet Explorer 

2 Type het volgende adres in: Https://www.agressieregistratieoverheid.nl 

3 Klik op aanmelden 

4 Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in 

5 Klik op Verder 

 

        

 

ACTIE 1: Een meldingen laten vervallen 

 

1 Klik onder Beheer op “Beheer incidenten” 

2 Klik op Kies bij het incident dat u wilt laten vervallen 

3 Selecteer de radioknop “Vervallen verklaren” 

4 Geef bij reden, de reden op 

5 Klik op OK 

 

 

                    
 

 

 

 

ACTIE 2: Een meldingen behandelen en maatregelen toevoegen 

 

1 Klik onder Incidentenoverzicht op “Af te handelen” 

2 Klik op Kies bij het incident dat u wilt behandelen 

3 Klik op maatregelen 

4 Klik op de knop toevoegen en selecteer de bijbehorende maatregel 

5 Vul de genomen actie en terugkoppeling in 

6 Vul eventueel het bijbehorende intranet formulier in door op de knop formulier te 

klikken 

 

https://www.agressieregistraieoverheid.nl/
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7 Klik op Doorvoeren 

8 Herhaal de 4 vorige stappen als u meerder maatregelen wilt doorvoeren 

 

 

 

          
 

 

ACTIE 4: Een melding sluiten 

 

1 Klik onder Beheer op “Beheer incidenten” 

2 Klik op Kies bij het incident dat u wilt sluiten 

3 Selecteer de radioknop “Afsluiten” 

4 Klik op OK 

 

              
 

Afmelden 

 

1 Klik op uitloggen in de blauwe balk om uw PAR sessie te sluiten 

 

 
 

 

 

 

 


