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Aan tafel…

Elisabeth van den Hoogen - gespreksleider

Esther Werner - eigenaar en trainer bij KIES, buro voor weerbaarheid

Marlies Roelofs - trainingsacteur bij KIES, buro voor weerbaarheid

Henk van Dijk - Landelijk programmamanager
Professioneel optreden’ met o.a. de portefeuille ‘
geweld tegen medewerkers met een Publieke Taak’

Louis Heijkamp - Regionaal Coördinator Veilige Publieke Taak
voor de politie eenheid Rotterdam



De meerderheid heeft in de afgelopen 12 maanden te 
maken gehad met ongewenst of agressief gedrag op het 
werk

Bron: PGGM&CO en Min VWS enquête ‘Agressie & ongewenst gedrag op de werkvloer’ - 2021



Verbale agressie komt het meest voor

Bron: PGGM&CO en Min VWS enquête ‘Agressie & ongewenst gedrag op de werkvloer’ - 2021



De meeste ruimte voor verbetering ligt bij training en 
vaardigheden

Bron: PGGM&CO en Min VWS enquête ‘Agressie & ongewenst gedrag op de werkvloer’ - 2021







Pollvraag

Wat maak je mee qua grensoverschrijdend
gedrag binnen jouw werkomgeving? 
Zowel van klanten/cliënten als collega’s. 

Je kunt meerdere keuzes aangeven.

a. Dwingend gedrag
b. Roddelen
c. niet accepteren van een "Nee”
d. Pest gedrag
e. Seksueel intimiderend gedrag
f.  Dat mensen door je heen praten
g. Negeren
h. Schelden
i. Bedreigen
j. Fysiek pijn doen
k. Iets anders









Pollvraag

Wat merk je in je lijf bij spanning? 

Je kunt meerdere keuzes aangeven

a. Zweethanden
b. Verhoogde hartslag
c. Versnelde ademhaling
d. Meer spierspanning
e. Meer geprikkeld
f. Pijn in de buik of maag
g. Iets anders







Veilige publieke 
taak

Over geweld tegen werkers 
met een publieke taak

Louis Heijkamp

Henk van Dijk



Wie vallen er 
onder ‘Veilige 
Publieke Taak’

• Personeel openbaar vervoer

• Onderwijzend personeel en

• ondersteuning

• Medewerkers woningcorporaties

• Arbeidsinspectie

• Advocaat

• Journalisten

• Scheidsrechters

• Zorgpersoneel

• Politici en gemeenteambtenaren

• Medewerkers uitkeringsinstanties

• Beveiligers in dienst van of 

• werkend in opdracht van 

• overheidsinstanties

• Politieagenten

• Buitengewone
opsporingsambtenaren

• Brandweer personeel



Pollvraag

Een veilige werkplek begint bij de 
werkgever en voorkomt politie
bemoeienis.

a. Eens
b. Oneens



Inzet politie en justitie

• Geweld tegen werkers met een publieke taak is onacceptabel!!
• Meldingen van agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak krijgen 

direct opvolging;
• Een aangifte wordt altijd z.s.m. opgenomen; 
• De politie en het OM geven prioriteit aan het opsporen van verdachten;
• Het OM eist hogere straffen (200% strafeis);
• Zoveel mogelijk ’ Lik op stuk’;
• Het OM helpt bij de afhandeling van de schade (voegen in het strafproces).



Verantwoordelijkheden VPT - werkgever

Stel een norm
Train medewerkers
Wees gastvrij en klantgericht 

De-escaleer bij emotie
Registreer het incident
Doe aangifte bij politie
Evalueer het incident
Verhaal de schade
Reageer namens organisatie naar 
dader
Begeleid je medewerker 

Houd overzicht
Wees de rots in de branding
Wees bereikbaar
Schakel experts in waar nodig



Waarom aangifte doen?
• De norm wordt gehandhaafd

• De verdachte komt in beeld

• Naast straf, drang en dwang mogelijk voor hulpverlening

• Contact verbod en schadevergoeding

Waarom geen aangifte doen?
• Geen controle over het proces

• Moeilijk om zaak af te sluiten tijdens proces

• Privacy: mogelijk horen als getuige

• Gooien met modder door verdediging



Pollvraag

In mijn praktijk voelen zowel ik als
mijn werknemers zich veilig, want 
veiligheid is bij ons een speerpunt.

a. Eens
b. Oneens



Melding of aangifte?

Aangifte (van strafbare feiten)
• Verzoek tot opsporing en vervolging
• Registratie in strafdossier
• Aangiften kunnen niet worden ingetrokken

Melding
• Er volgt geen opsporingsonderzoek
• Alleen registratie in politiesysteem
• Is goed voor dossieropbouw



Waarborgen voor 
veiligheid medewerkers

• Aangifte laten doen door de werkgever of 
leidinggevende

• Bij aangifte adres werkgever gebruiken: domicilie adres 
• Aangifte doen onder nummer, i.o.m. hulpofficier van 

justitie 
• (Min of meer) Anoniem aangifte doen in extreme 

gevallen 
• Eventueel inventariseren of nadere 

veiligheidsmaatregelen nodig zijn



Afrondend

• Doe aangifte / Maak melding!

• Zoek de samenwerking met politie en OM in de regio
- De wijkagent is uw eerste aanspreekpunt
- In ieder politie-eenheid is een coördinator VPT


