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Beleid preventie, opvang en nazorg, in geval van agressie en geweld bij medewerkers 

 

Inleiding 

  

Medewerkers in de zorg staan bloot aan de meest diverse ervaringen. Sommige van die 

ervaringen kunnen een grote impact hebben op medewerkers. Onder andere wanneer 

medewerkers zich geïntimideerd of bedreigd voelen. Door een cliënt, een familielid, bezoeker of 

zelfs door een collega of leidinggevende. 

In de arbo-wet wordt onder agressie en geweld verstaan: voorvallen waarbij een werknemer 

psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden die 

rechtstreeks verband houden met het verrichten van arbeid. 

 

Sint Franciscus verstaat onder agressie en geweld iedere vorm van fysiek en/of verbaal geweld. 

Hieronder vallen: (seksuele) intimidatie, scheldpartijen, grof taalgebruik, pesten en treiteren, 

bedreigingen, beledigingen, vernederingen, slaan, schoppen, spugen, overvallen of gegijzeld 

worden en het kapot maken van eigendommen. 

 

Sint Franciscus hecht groot belang aan de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers. 

Om  hier uitdrukking aan te geven zijn er afspraken gemaakt rondom preventie, opvang en 

nazorg in geval van agressie en geweld bij medewerkers. 

 

Verantwoordelijkheden 

 

Het beleid is van toepassing op iedere medewerker, vrijwilliger, oproepkracht, uitzendkracht en 

stagiaire. Voor het omgaan met agressie door cliënten ten aanzien van mede cliënten zie het 

beleid onbegrepen gedrag. 

 

Er zijn diverse niveaus waar verantwoordelijkheden belegd zijn: 

- Het slachtoffer is verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van de leidinggevende 

- Leidinggevende zorgt voor het eerste opvanggesprek en initieert zo nodig verdere 

begeleiding  

- Het slachtoffer kan zo nodig zelf de vertrouwenspersoon inschakelen 

 

Het onderwerp valt onder Prezo V 2.4 Preventiebeleid Veiligheid 

 

Werkwijze 

 

Preventieve (veiligheids)maatregelen 

- Maak het onderwerp bespreekbaar in teamoverleg 

o Luister naar verbeterpunten en volg ze zoveel mogelijk op 

o Draag gedragstips aan om iemand aan te spreken op ongewenst gedrag. Dit kan 

in 4 stappen: 

 Zeg duidelijk dat je het niet wilt 

 Zeg nog eens dat je het niet wilt 
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 Waarschuw de ander: als u niet stopt dan vertrek ik en waarschuw in mijn 

leidinggevende 

 Doe waarvoor je gewaarschuwd hebt: ga weg 

Niet doen: 

 Jezelf verontschuldigen 

 Jezelf verdedigen 

 In discussie gaan 

 (glim)lachen 

- Bouwkundig 

o Risicovolle gesprekken worden in een ruimte gevoerd waarvandaan de 

medewerker gemakkelijk weg kan gaan (medewerker kan dicht bij de deur gaan 

zitten) 

- Technisch 

o Medewerker zorg heeft altijd een telefoon waarmee hulp in geroepen kan worden 

o Op alle kamers kan gealarmeerd worden 

- Organisatorisch 

o Sint Franciscus neemt meldingen serieus en zorgt voor bovengenoemde 

randvoorwaarden 

- Communicatieve vaardigheden 

o Communicatieve vaardigheden zijn belangrijk. Medewerkers mogen vragen om 

coaching. 

 

Curatieve maatregelen en procesgang bij opvang en nazorg 

- De medewerker die te maken krijgt met agressie en geweld brengt dit bij de veroorzaker 

onder de aandacht. Indien de veroorzaker een PG cliënt is, wordt (ook) de 

vertegenwoordiger op de hoogte gebracht. 

- De medewerker zoekt contact met de leidinggevende en vult het formulier agressie en 

geweld in, evt samen met de leidinggevende. Hierbij is reeds sprake van begeleiding. 

Vervolgafspraken kunnen worden gemaakt. 

- Leidinggevende onderzoekt of professionele begeleiding wenselijk of noodzakelijk is.  

Geeft evt het nummer van bureau slachtofferhulp of verwijst naar de huisarts, 

bedrijfsarts of vertrouwenspersoon. 

- Indien doorwerken niet mogelijk is, dan in onderling overleg bespreken wat er nodig is 

om tot werkhervattting te komen. 

- Indien gewenst kan de medewerker aangifte bij de politie doen. 

- Indien er materiële schade is, neemt de leidinggevende contact op het HEAD ivm 

vergoeden hiervan. 

 

Eerste opvang en nazorg 

Het doel van het eerste gesprek is het op gang brengen of bevorderen van het 

verwerkingsproces. Belangrijk is dat de betrokken medewerker een goed gevoel van veiligheid 

ervaart en echte aandacht of betrokkenheid. 

In de dagen/weken na het incident zijn psychische ondersteuning en begeleiding van de 

betrokkenen maar ook de aandacht voor collega’s belangrijk. 
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Tevens kan de betrokkene hulp nodig hebben en vragen bij het afhandelen van praktische 

zaken. 

 

 

Formulier melding agressie en geweld 
 
In te vullen door het slachtoffer, evt samen met de leidinggevende. 
Formulier mailen naar leidinggevende en secretaresse. 

 

 

 
Naam 
Afdeling 
Geboortedatum 
Functie 
Aard van het letsel 
 

 
Waar heeft het incident plaats gevonden? 
 
 

 
Wanneer (datum) en hoe laat heeft het plaatsgevonden? 
 
 

 
Wie waren erbij aanwezig? 
 
 

 
Beschrijf de situatie voorafgaand aan het incident. 
Wie zei en deed er wat, wat gebeurde er, acties, reacties…. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tips om een dergelijk incident te voorkomen? 
 
 
 

 
Datum van invullen 
 

 


