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Protocol omgaan met agressie.
Bedreiging, agressie, intimidatie en geweld in de werksituatie.
1.

INLEIDING

Tijdens je werk kun je te maken krijgen met agressie en geweld. Meestal komt agressie onverwachts
en heeft het een behoorlijke impact. Achteraf ontstaat vaak de vraag: ‘Had ik deze agressie kunnen
voorkomen en hoe?’.
De Gemeenschap heeft daarom een duidelijk agressieprotocol opgesteld. In dit protocol staat wat er
onder agressie en geweld wordt verstaan, welk gedrag je niet hoeft te accepteren, hoe je agressie
kunt voorkomen en hoe je adequaat kunt reageren bij agressief gedrag. Het protocol verzorgt ook
richtlijnen rondom het vervolg op agressief gedrag. Voor jezelf, maar ook voor degene die agressief is
geweest.
Het protocol richt zich op bedreiging, agressie en geweld door personen van buiten de organisatie.
Het protocol besteedt geen aandacht aan pestgedrag, bedreiging, agressie en geweld tussen
collega’s. Dergelijke situaties zijn in strijd met de Gedragscode voor het personeel van De
Gemeenschap. In deze Gedragscode wordt onder punt 7 vermeld hoe de organisatie omgaat met
schending hiervan.
Het is in het belang van klanten 1 en medewerkers dat, in voorkomende gevallen, agressie en daarmee
samenhangende verschijnselen voortvarend en adequaat worden aangepakt.
Duidelijk moet zijn welk gedrag niet wordt getolereerd. Inzicht in typen van agressie en kennis over
reacties op agressie draagt bij tot het hanteerbaar houden van uitingen van agressie.
De Gemeenschap draagt zorg voor de veiligheid van haar medewerkers door medewerkers tijdens de
openingsuren van het kantoor niet alleen in het kantoorpand te laten werken, een alarmknop in de
spreekkamer te installeren, trainingen aan te bieden en te zorgen voor nazorgmogelijkheden. De
medewerker moet tijdens en na het incident kunnen rekenen op aandacht en ondersteuning.
De leidinggevende is verantwoordelijk voor het opvolgen van de naleving van het agressieprotocol. In
dit protocol is geregeld wie wat doet en wanneer: voor, tijdens of na het incident. De leidinggevenden
bespreken het thema ‘agressie’ tijdens het werkoverleg.
De procedure is van toepassing op alle medewerkers.
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In dit document maken we in verband met de leesbaarheid gebruik van de term klanten. Onder klanten verstaan
wij huurders, woningzoekenden, en overige personen die vanuit privé- of zakelijke overwegingen contact met ons
hebben.
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2.

DOEL

De doelstellingen van het agressieprotocol zijn:
•
•
•
•

3.

Duidelijkheid scheppen in de vraag: ‘Wat is agressie en hoe maken we agressie
hanteerbaar?’
Duidelijk maken, welke stappen ondernomen moeten worden nadat een incident heeft plaats
gevonden.
Het gevoel van veiligheid verhogen door middel van duidelijke, uniforme procedures en
afspraken.
Een personeelsvriendelijk klimaat creëren door middel van preventie, incidentbeheersing en
nazorg.

WAT IS AGRESSIE?

Agressie en geweld: iedere vorm van gedrag waarbij je psychisch of fysiek wordt lastig gevallen
en/of er doelbewust schade wordt aangericht.
In het kader van deze richtlijnen worden agressie en geweld onderscheiden van boosheid. Boosheid
kan omslaan in agressie en geweld.
Boosheid: Het uiten van de eigen agressieve gevoelens zonder over te gaan tot een aanval op de
andere (verbaal of fysiek).
Agressie: Bij het uiten van de agressieve gevoelens is er ook een verbaal of fysiek binnendringen in
het territorium van de ander (aanvallen), hierbij is er geen bedoeling van vernietiging of destructie. Het
binnendringen moet dan gezien worden als een overschrijding van de grenzen van de ander zonder
die echt te willen kwetsen of te willen raken.
Geweld: Agressie waarbij de intentie aanwezig is een ander verbaal of fysiek te kwetsen, schade toe
te brengen, pijn te doen of te bedreigen, te bedreigen, over te gaan tot destructie.
Intimidatie: Iemands gedrag beïnvloeden door hem angst aan te jagen door te dreigen met negatieve
gevolgen. Deze gevolgen kunnen bijvoorbeeld lichamelijk geweld betreffen, maar ook andere
negatieve gevolgen zijn denkbaar.
4.

WELK GEDRAG TOLEREREN WE NIET?

Voorbeelden van gedrag dat De Gemeenschap niet tolereert zijn:
• Alle vormen van fysiek geweld, onder andere: schoppen, spugen, slaan, duwen, gooien met
voorwerpen, vastpakken, knijpen en haren trekken.
• Alle vormen van verbaal geweld, onder andere: schelden, beledigen, vernederen en ruzie
zoeken.
• Alle vormen van intimidatie, onder andere: het bedreigen van een medewerker om iets
gedaan te krijgen of om te voorkomen dat iets gedaan wordt.
• Intimidatie door middel van (agressieve) huisdieren.
• Alle vormen van stalking, onder andere: achtervolgen, opwachten, lastigvallen en hinderlijk
gedrag.
• Alle vormen van discriminatie.
• Alle vormen van seksuele intimidatie, onder andere het maken van seksueel getinte
opmerkingen.
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•
•
•
5.

Alle vormen van vernielingen, onder andere het gooien met meubilair of voorwerpen en het
vernielen van zaken.
Het dragen van wapens of gevaarlijke voorwerpen binnen de gebouwen van De
Gemeenschap.
Het opzettelijk toebrengen van letsel/schade aan medewerkers en diens eigendommen.

VOORBEELDEN VAN ONTOELAATBAAR AGRESSIEF GEDRAG.

Telefonisch
• Aanhoudend schelden, zodat een gewoon gesprek niet meer mogelijk is.
• Het uiten van racistische en discriminerende taal.
• Persoonlijke bedreigingen of beledigingen uitten.
• Telefoon-stalking.
In de spreekkamer / aan de balie
• Op dusdanige manier aanhoudend vloeken/roepen dat het vloeken/roepen de boventoon
voert, waardoor een gesprek onmogelijk wordt.
• Persoonlijke bedreigingen / beledigingen uitten.
• Het tonen van wapens.
• Bezetting van bureau of gebouw.
• Vernederende, obscene, bedreigende en/of racistische opmerkingen/gebaren maken.
• Ongewenst fysiek contact.
Buiten de organisatie
• Stalking.
• Verbaal en/of fysiek bedreigen van medewerker en/of familie van medewerker.
• Pesterijen.
• Beschadigen persoonlijke bezittingen.
6.

HOE KUN JE AGRESSIE MOGELIJK VOORKOMEN

Het risico te maken te krijgen met agressie en geweld is niet voor iedere medewerker even groot. Het
soort werk wat wordt verricht zijn in dit kader van betekenis. Daarnaast voorkomt een flexibele en
klantvriendelijk opstelling veel problemen.
Waar kan de organisatie in haar benadering agressie uitlokken?
Wij kunnen dit op drie niveaus onderscheiden, namelijk in de telefonische, persoonlijke en schriftelijke
contacten.
Om agressie te voorkomen, is de wijze waarop je de klant benaderd van groot belang, daarom
hieronder een aantal aandachtspunten.
Telefonische contacten
• Probeer altijd eerst te bellen. Dan pas reageren via e-mail of brief.
• Neem de telefoon zo snel mogelijk op.
• Bij afwezigheid: telefoontoestel doorschakelen naar een collega of de receptie.
• Bij herhaalde afwezigheid van een medewerker: concrete afspraken maken rond terugbellen
van de klant.
• Als de afspraak gemaakt wordt om iemand terug te bellen, doe dat dan ook.
• Geef altijd correcte informatie over je bereikbaarheid.
• Blijf steeds hoffelijk aan de telefoon.
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•
•
•

Beperk het omgevingslawaai (gepraat, radio en dergelijke).
Zorg voor een correcte doorverwijzing,
Gebruik gepast de wachttoets.

Als de klant zich toch agressief opstelt (bij vloeken, schelden, roepen), dient de betrokkene op het
ongewenst gedrag gewezen te worden, waarna het gesprek verder kan gaan. Indien het ongewenst
gedrag blijft, dient het gesprek te worden beëindigd nadat duidelijk aangegeven is waarom en tevens
bereidheid getoond om het gesprek opnieuw, op beschaafde wijze, aan te gaan op een door de
medewerker bepaald tijdstip.

Persoonlijke contacten
• Beperk zoveel mogelijk de wachttijden, laat klanten niet onnodig wachten.
• Kom gemaakte afspraken na.
• Geef voldoende informatie aan de klant over de werking, de procedures, het verloop van
dossierbehandeling.
• Wees bij een contact met de klant correct, duidelijk, begripvol en professioneel.
• Laat betrokkene, voor zover mogelijk, in zijn waarde.
• Bied een luisterend oor.
• Blijf, ook bij de tegengestelde standpunten, correct en vriendelijk.
• Doe een ultieme poging om het gesprek positief af te ronden.
Als de klant zich toch agressief opstelt (bij vloeken, schelden, roepen), dient de betrokkene op het
ongewenst gedrag gewezen te worden, waarna het gesprek verder kan gaan. Indien het ongewenst
gedrag blijft, dient het gesprek te worden beëindigd nadat duidelijk aangegeven is waarom en tevens
bereidheid getoond om het gesprek opnieuw, op beschaafde wijze, aan te gaan op een door de
medewerker bepaald tijdstip.
Schriftelijke contacten
• zorg voor duidelijke communicatie.
• gebruik klantvriendelijke brieven of formulieren naar klanten toe.
7. WAT MAG DE KLANT VAN DE MEDEWERKER VERWACHTEN?
Competentie en professionaliteit
De medewerker neemt steeds een dienstverlenende houding aan.
Correctheid
De medewerker geeft juiste informatie en is eerlijk. De medewerker is discreet in de benadering van
klanten.
Begrip en empathie
De medewerker toont begrip voor de situatie van de klant.
Respect
De medewerker toont respect voor de persoon en persoonlijke integriteit van de klant en laat zich niet
leiden door vooroordelen, antipathieën en willekeur.
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8.

WAT MAG DE MEDEWERKER VAN DE KLANT VERWACHTEN?

Respect
De klant toont respect voor de persoon en persoonlijke integriteit van de medewerker en laat zich niet
leiden door vooroordelen, antipathieën en willekeur.
Afspraken nakomen
De klant verleent medewerking naargelang zijn mogelijkheden.
Geen intimidatie of agressie gebruiken
De klant mag boos zijn maar mag geen geweld of agressief gedrag vertonen.
Eerlijkheid
De klant is correct in het doorgeven van informatie over zijn situatie.
9.

OPVANG EN NAZORG

Bij de opvang van medewerkers gelden de volgende spelregels:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

De eerste opvang van de medewerker wordt gedaan door zijn of haar leidinggevende of diens
vervanger.
De leidinggevende geeft prioriteit aan de opvang van de medewerker.
De leidinggevende vult samen met de medewerker het agressiemeldingsformulier in (zie bijlage 2).
De leidinggevende bepaalt in overleg met de betreffende medewerker of de eerste opvang voldoende
is en/of er een afspraak met de bedrijfsarts wordt gepland en/of een gesprek wordt geregeld met de
vertrouwenspersoon.
De leidinggevende houdt contact met de medewerker om te volgen hoe het met hem gaat.
De leidinggevende biedt praktische hulp, bijvoorbeeld door te helpen bij het indienen van een
schadeclaim.
Als de eerste opvang niet voldoende is, kan leidinggevende in overleg met de medewerker een
gespecialiseerde vorm van hulpverlening inschakelen.
In bijzondere gevallen wordt buitengewoon verlof verleend.
Bij lichamelijk letsel of ziekenhuisopname wordt de medewerker ziek gemeld en de familie in kennis
gesteld.
Bij hervatting van de werkzaamheden is het belangrijk dat collega’s klaar staan voor elkaar.
Naast aandacht voor het slachtoffer is er ook aandacht nodig voor de (betrokken) collega's. Al naar
gelang de intensiteit van het incident kan het nodig zijn deze medewerkers ook opvang te verlenen.
De leidinggevende bevordert dat collega’s elkaar steunen. In dat kader zorgt leidinggevende
ervoor dat het incident wordt besproken met alle medewerkers van het bedrijf. Dit geeft de
gelegenheid aan het slachtoffer en aan de collega's om hun ervaringen en/of emoties te uiten.

10. MAATREGELEN TEGEN DE DADER(S)
Als uitgangspunt geldt: Na een daad van agressie volgt altijd een maatregel.
•
•

Elke vorm van agressie, geweld of niet-acceptabel gedrag wordt vastgelegd op een ‘agressie
meldingsformulier’ (zie bijlage 2) en gearchiveerd in E-content.
Medewerker en leidinggevende bespreken de te nemen maatregelen. De mogelijke maatregel
wordt voorgelegd aan de directeur die een besluit neemt.
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•

De maatregelen tegen de dader kunnen het volgende inhouden, afhankelijk van de aard,
frequentie en de omstandigheden:
o Een schriftelijke waarschuwing bij schelden.
o Gesprek tussen dader en leidinggevende.
o Een (schriftelijke) ontzegging van de toegang tot het kantoor van De Gemeenschap als;
 De agressor na het gesprek niet kalmeert en in herhaling valt.
 Er sprake is van bedreiging.
 Er sprake is van herhaling van hetzelfde gedrag.
o Bij bedreiging, mishandeling, zware belediging, vernieling en lokaalvredebreuk wordt altijd
aangifte/ melding gedaan bij de politie.

Bij ernstige vormen van agressie, geweld of intimidatie kan het zijn dat De Gemeenschap
besluit een procedure te starten met als doel gerechtelijke ontruiming van de woning van de
dader en daarmee ook beëindiging van de huurovereenkomst. Dit is slechts mogelijk wanneer
een kantonrechter hiervoor vonnis uitspreekt.

11. AANGIFTE DOEN
In principe doet het slachtoffer van een agressie-/geweldsincident zo spoedig mogelijk aangifte bij de
politie. De leidinggevende geeft het slachtoffer hiervoor de mogelijkheid. De leidinggevende of iemand
van het team begeleidt het slachtoffer desgewenst naar het politiebureau.
Het adres van De Gemeenschap wordt in het proces-verbaal van aangifte opgenomen, zodat de
dader niet te weten komt waar de medewerker woont.
Als het slachtoffer niet in staat is om naar het politiebureau te gaan, bijvoorbeeld wegens opname in
het ziekenhuis, neemt de leidinggevende contact op met het betreffende bureau van de politie over
verdere te volgen stappen.
Het doel van het doen van aangifte is het stellen van grenzen aan wangedrag van klanten, gericht
tegen medewerkers van De Gemeenschap. Door daadwerkelijk actie te ondernemen gaat er ook een
preventief signaal uit. Daarnaast is het doen van aangifte van belang voor het verhalen van de schade
van de dienst waar het slachtoffer werkt.
Tevens is het van belang om vast te stellen of sprake is van recidive bij de verdachte. Hierbij worden
alle vormen van geweld meegewogen.
Onthouding van diensten, ontzegging van toegang en beëindiging huurovereenkomst
Bij een procedure tot beëindiging van de huurovereenkomst, onthouding van diensten of ontzegging van
de toegang tot het kantoor, is de gang van zaken als volgt:
•
De leidinggevende stelt binnen twee werkdagen een brief op waarin beargumenteerd wordt waarom
de huurovereenkomst met de dader wordt beëindigd of waarom de dader van verdere diensten van
De Gemeenschap wordt onthouden of toegang tot het kantoor van De Gemeenschap wordt ontzegd.
• De directeur ondertekent de brief.
• Een kopie van de brief wordt verstuurd naar de politie.
• Eén week voor de afloop van de termijn van de beperking(en) krijgt de dader bericht van de directeur
dat de beperking binnenkort eindigt.

8

•

•

De dader mag in dat geval alleen door middel van briefwisseling of via een derde contact
opnemen met De Gemeenschap. De hier genoemde derde of zaakwaarnemer moet door de
dader formeel gemachtigd zijn. De zaakwaarnemer mag telefonisch contact opnemen met De
Gemeenschap. Bij bezoek aan De Gemeenschap moet de zaakwaarnemer zich legitimeren en
een schriftelijke machtiging van de dader overleggen.
De leidinggevende van de betreffende afdeling zorgt ervoor dat de overige afdelingen op de
hoogte worden gesteld van de ontzegging tot een dienst of toegang van een klant en de eventuele
opheffing daarvan.

Schade verhalen op de dader(s)
Uitgangspunt is dat de schade die de dader heeft toegebracht wordt verhaald. Als de dader bekend is, kan
op grond van individuele omstandigheden worden besloten wel of niet een (gedeeltelijke)
schadevergoeding te eisen. Wanneer sprake is van schade aan materieel, gebouw of inventaris dan zal
de leidinggevende advies vragen aan de directeur.. Deze beslist of er moet worden overgegaan tot het
verhalen van de schade.
De leidinggevende zal betrokkene(n) door middel van een aangetekende brief aansprakelijk stellen
voor de schade. Daarbij wordt tevens een voorstel gedaan voor een afbetalingsregeling.
De leidinggevende houdt toezicht op de betalingsregeling. Het niet nakomen van de vastgelegde
afspraken kunnen nadere passende maatregelen worden getroffen.
12. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN
Verantwoordelijkheden leidinggevende en preventiemedewerker
De leidinggevende is verantwoordelijk en (in principe) het eerste aanspreekpunt voor de medewerker.
De leidinggevende heeft, in samenwerking met de preventiemedewerker, de volgende
verantwoordelijkheden en bevoegdheden:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Is voorwaardenscheppend ten aanzien van de veiligheid van de werkomgeving.
Zorgt voor rust en veiligheid zowel voor als na de gebeurtenis.
Draagt zorg voor acties in de richting van de dader.
Draagt zorg voor de afwikkeling van aangebrachte schade aan eigendommen van de
medewerker, aan materieel, gebouw of inventaris.
Schept voorwaarden om in het werkoverleg het verschijnsel agressie aan de orde te stellen.
Hierbij worden alle geregistreerde incidenten besproken en wordt het beleid geëvalueerd.
Zorgt ervoor dat bij een schriftelijke waarschuwing een kopie naar de overige afdelingen wordt
verstuurd. En deelt de ontzegging tot diensten of toegang schriftelijk met andere afdelingen.
Hetzelfde geldt voor het opheffen van een ontzegging of het intrekken van een brief betreffende
een waarschuwing.
Zorgt voor de opvang en begeleiding van de medewerker die betrokken is bij een daad van
agressie.
Draagt zorg voor de juiste uitvoering van de richtlijnen.
Maakt zo nodig ten behoeve van de opvang en nazorg van de medewerker, gebruik van de
mogelijkheden van de bedrijfsarts en Vertrouwenspersoon.
Draagt zorg voor de invulling van het agressiemeldingsformulier.
Bespreekt hoe het werk wordt hervat.
Draagt zo nodig zorg voor het inroepen van assistentie en/of informeren van de politie.
Het centraal beheren van agressiemeldingen.
Instrueren medewerkers op het gebied van omgaan met agressie en procedures.
Organiseert scholing.
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•

Zorgt ervoor dat nadere hulpverlening plaatsvindt als dat wenselijk is.

Aandachtspunten voor de leidinggevende en preventiemedewerker
Het is belangrijk dat geregeld bij de medewerker die slachtoffer is van agressie, wordt getoetst hoe
deze de situatie verwerkt en er mee omgaat:
• Vragen hoe het slachtoffer zich voelt.
• Navragen hoe hij/zij thuis werd opgevangen.
• Informeren over de verwerking en verwerkingsreacties.
• Informeren over reacties uit de omgeving (privé en werk).
Verantwoordelijkheden van de medewerker
De medewerker heeft de volgende verantwoordelijkheden en bevoegdheden:
• Is gehouden de richtlijnen op te volgen.
• Meldt elke uiting van agressie, ook de telefonische, bij zijn of haar leidinggevende.
• Kan bij agressief gedrag het contact met de klant verbreken.
• Waarschuwt zo nodig de receptie en/of collega’s bij vermoeden van agressie.
• Draagt zorg voor de invulling van het meldingsformulier.
• Neemt deel aan activiteiten op het verkrijgen van vaardigheden in het omgaan met agressie.
Personeelsbeleid
Wanneer bepaalde functies risicovolle elementen in zich hebben, is het uiteraard van belang om op
deze functies zo veel mogelijk medewerkers in te zetten die zich (psychisch) weerbaar kunnen
opstellen in deze situaties. Het gaat dan om medewerkers die rust kunnen bewaren, correct blijven
handelen, maar wel volhoudend blijven. Dit betekent dat het goed is om bij de werving van personeel
een duidelijk beeld te hebben van de risicovolle werkzaamheden en de competenties die van een
medewerker worden verlangd om hier mee om te kunnen gaan.
Medewerkers worden daarnaast begeleid om het hoofd te kunnen bieden aan de risicovolle
elementen van hun functie. Dit betekent dat de betreffende competenties (klantgerichtheid, omgaan
met agressie, zorgvuldig handelen) dienen te worden besproken tijdens het functionering- /
beoordelingsgesprek. De begeleiding heeft betrekking op training in omgang met stressvolle situaties,
maar ook op steun vanuit de leidinggevenden en de collega's.

Nijmegen, november 2016
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Bijlage 1
AANGIFTEPROCEDURE
Het is belangrijk dat mensen die slachtoffer zijn geworden van een agressie-incident,
aangifte doen bij de politie. Veelal hoort de medewerker niets meer na de aangifte/melding.
Bedreigingen richten zich vaak tegen de organisatie en niet zozeer tegen de persoon. Een
melding heeft bij recidive echter een cumulatief karakter en kan daardoor uiteindelijk leiden tot
strafvervolging.
Bij het doen van een aangifte / melding zijn de volgende artikelen van belang:
Art. 161 Wetboek van Strafvordering: Bevoegdheid tot aangifte
‘Ieder die kennis draagt van een begaan strafbaar feit is bevoegd daarvan aangifte of klacht te doen’.
Deze persoon (niet het slachtoffer) wordt gehoord als getuige.
Art. 163 Wetboek van Strafvordering: Wijze van aangifte
‘De aangifte van enig strafbaar feit geschiedt mondeling of schriftelijk bij de bevoegde ambtenaar,
hetzij door de aangever in persoon, hetzij door een ander, daartoe door hem van een bijzondere
schriftelijke volmacht voorzien’.
De procedure voor aangifte gaat als volgt:
• Aangifte wordt gedaan in naam van de werkgever. Wil de werknemer zelf aangifte doen, dan
wordt hij/zij bijgestaan door de leidinggevende. Apart in de aangifte wordt nadrukkelijk het
adres van de woningcorporatie opgenomen, de correspondentie verloopt dan ook via dat
adres. Dit verkleint de herkenbaarheid van de medewerker.
• De leidinggevende stelt de directeur ervan op de hoogte dat aangifte is gedaan.
• Van groot belang hierbij is dat er ook getuigen zijn, die bereid gevonden worden om een
verklaring af te geven.
• De media wordt altijd verwezen naar de medewerker communicatie en PR. Anderen doen
geen uitspraken en/of mededelingen tegenover de pers/derden. De medewerker/ het
slachtoffer wordt te allen tijde afgeschermd. Er worden geen persoonsgegevens of
initialen/leeftijd van de medewerker / slachtoffer en de dader bekend gemaakt.
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Bijlage 2
REGISTRATIEFORMULIER AGRESSIE
Dit formulier dient bij alle agressie incidenten te worden ingevuld. Na (mede)ondertekening
door de leidinggevende wordt dit formulier naar de Preventiemedewerker gestuurd.

Persoonsgegevens
Naam medewerker

M/V

Geboortedatum
Adres en postcode
Soort dienstverband
Functie
Afdeling en telefoonnummer
Naam leidinggevende tijdens incident
Incidentgegevens
Datum en tijdstip incident

Datum:

Tijd:
uur

Naam en voorletters veroorzaker(s) (M/V)
Geboortedatum / leeftijd
Adres en postcode
Woonplaats

Aard van het incident, s.v.p.
aankruisen

Telefonisch

Schelden

Dreigen, intimideren ( lastig gedrag
of serieuze bedreiging)

Aanbrengen van vernielingen

Weigeren te vertrekken
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op kantoor

Op huisbezoek

Buiten
werktijd

Fysiek geweld

Overig, namelijk;
Omschrijving van het incident

(ga eventueel verder op een bijlage)
Oorzaak van het incident

Afhandeling van het incident

Is de politie ingeschakeld of geïnformeerd? Door wie
en wanneer?
Nee
Ja, namelijk:

Is er sprake van letsel? ( fysiek of psychisch)
Letsel behandeling door:

EHBO
Huisarts
Specialist
Anders namelijk:

Is er sprake van schade aan persoonlijke
eigendommen?

Nee
Ja, namelijk:

Is er sprake van schade aan eigendommen van De
Gemeenschap?

Nee
Ja, namelijk:

Is of wordt er aangifte gedaan?

Nee, omdat:
Ja, op:
Toelichting:
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(datum)

Is er nazorg gewenst?

Nee
Ja, namelijk:

Zijn er verdere acties noodzakelijk?
(waarschuwing of ontzegging, anders)

Nee
Ja, namelijk:
Door:

Ondertekening (datum) ……………………
De leidinggevende,

De medewerker,
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Bijlage 3
LEIDRAAD: HOE TE HANDELEN BIJ AGRESSIE
Als je te maken krijgt met agressief gedrag of taal kan dat heel wat emoties oproepen. Toch is het
goed om op een bepaalde logische manier met agressie om te gaan. Hieronder staat een leidraad
voor wat je kunt doen als je met agressie te maken krijgt.
Vooraf: Mocht je te maken krijgen met agressie of geweld, vraag dan, indien mogelijk, een collega om
hulp. Samen sta je sterker! Verder is het advies niet alleen op bezoek te gaan bij mensen waarvan je
weet dat de kans bestaat dat zij agressief reageren.
1. Geef ruimte
• Laat de persoon vertellen wat er aan de hand is.
• Geef als er sprake is van een gesprek met meerdere personen aan dat je met één persoon
tegelijk wil spreken.
• Laat de persoon uitrazen.
2. Toon begrip voor de frustratie
• Spreek je begrip voor de frustratie uit.
• Vat samen wat wordt verteld zodat duidelijk is dat je de persoon begrepen hebt en hij of zij
zich daardoor serieus genomen voelt.
• Toon begrip voor de frustratie, maar niet voor de wens van de persoon of het gedrag wat hij
vertoont.
3. Geef uitleg
• Leg rustig en duidelijk uit wat de regels zijn.
• Geef aan dat het gedrag niet wordt geaccepteerd, Stel in je reactie het gedrag en niet de
persoon centraal.
• Wees duidelijk over de bevoegdheid die je hebt: uitvoeren van de wet en regelgeving en
uitleg geven over beleid en wet- en regelgeving.
4. Bied een alternatief
• Als je met het gedrag stopt, wil ik je wel verder helpen.
5. Rond je gesprek af
• Als de persoon is gestopt met zijn gedrag, kun je hem verder helpen.
• Als de persoon niet stopt met zijn gedrag, ga je verder met de leidraad.
6. Medewerking vragen of niet
• Of de strijd negeren waardoor je ruimte geeft aan jezelf en ruimte geeft aan de klant, of de
klant tot de orde roepen. Bij het tot de orde roepen, benoem je het gedrag (‘Je staat te
schreeuwen’) en verzoek je zonder irritatie of boosheid te stoppen met dit gedrag (‘Ik wil dat je
ermee ophoudt’).
• Houd de persoon een spiegel voor met betrekking tot zijn gedrag.
• Houd je eigen gedrag en houding neutraal.
7. Consequenties
• Bied materiaal tot nadenken aan.
• Benoem wat de consequenties zijn als de persoon ongewenst gedrag laat zien en wat de
consequenties zijn.
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8.
•
•
•
•

Stel een keuze voor
Geen verhalen meer, maar duidelijk aangeven.
Beschrijf het ongewenste gedrag en benoem de sanctie.
Beschrijf het gewenste gedrag en de gunstige afloop.
Beeindig het gesprek met wat voor jou wenselijk is. Wat wil je graag zien wat de persoon gaat
doen.

9. Voer uit wat je hebt gezegd
• Als de persoon niet doet wat jij hebt voorgesteld, dan moet je de benoemde consequentie
uitvoeren. Dat wil zeggen: de voor de persoon ‘negatieve’ afloop.
10. Vorderen
• Vraag de persoon beleefd doch dringend om het pand te verlaten (‘Ik vraag u beleefd doch
dringend het pand te verlaten’).
• Zorg dat hier, indien mogelijk een collega (getuige), bij aanwezig is.
• Vorder altijd twee keer voordat je 112 belt als de persoon het pand niet verlaat.
11. Politie bellen
• Bel de politie via 112 als de klant na twee keer vorderen niet weggaat. Doe dit nadat je hebt
aagegeven dat je twee keer gevraagd hebt om het pand te verlaten. Omdat de persoon dat
niet heeft gedaan, ga je nu de politie bellen.
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