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1. Doel van dit protocol  
 

 

Het doel van dit protocol is het waarborgen van het welzijn van alle 

medewerkers van WonenBreburg.  

 

Wat lees je in dit protocol? 

Je leest meer over welke normen en afspraken wij bij WonenBreburg hanteren om integere 

dienstverlening (conform het integriteitsprotocol) te kunnen waarborgen en agressie en geweld te 

beheersen. Welke gedragslijnen hanteert WonenBreburg tijdens agressieve situaties en welke straffen 

zijn er voor de veroorzaker van de agressie: de agressor? Tevens lees je hoe je als medewerker het 

beste kunt reageren tijdens een incident en welke nazorg je krijgt.  

 

Dit protocol is gebaseerd op de ‘Handreiking agressie en geweld’ van het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken. Deze handreiking heeft het Ministerie laten maken om tot een effectieve aanpak van agressie 

en geweld te komen. Wij willen jou als medewerker van WonenBreburg een zo duidelijk mogelijk 

beeld geven hoe er wordt omgegaan met agressie en geweld binnen onze organisatie. De 

handreiking van het Ministerie is, samen met de expertise van Fonds Leren Ontwikkeling 

Woningcorporaties (FLOW), leidraad geweest in de ontwikkeling van dit protocol. Bovendien heeft 

WonenBreburg zich aangesloten bij het convenant “Veilige Publieke Taak” voor de stad Tilburg.  

Tilburgse werkgevers ondertekenden dit convenant waarin zij afspreken dat verbale of fysieke 

agressie tegen medewerkers niet wordt getolereerd en altijd een vervolg krijgt. 

 

Heb je vragen over dit protocol? Stel ze dan aan je eigen leidinggevende of aan de 

preventiemedewerker van de afdeling P&O 
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2. Normen van WonenBreburg 

 

Onderstaande normen zijn de landelijke normen voor respectvol gedrag richting medewerkers met 

een publieke taak, om de veilige uitoefening van hun werkzaamheden te borgen  

- Geef de professional de ruimte om zijn/haar werk te doen. 

- Volg zijn/haar aanwijzingen op. 

- Verstoor de (bedrijfs)orde niet. 

- Agressief of gewelddadig gedrag tegen mensen met een publieke taak wordt nooit 

getolereerd. 

Bron:  Agressie programma Veilige publieke taak (Min. BZK) 

2.1 Wat is agressie? 

Iedere vorm van gedrag dat erop gericht is gevoelens van onrust los te maken bij de medewerker of 

het doelbewust toebrengen van schade. Dit kan gepaard gaan met geweld of geweldsdreiging en 

staat in relatie tot de functie of het functioneren van WonenBreburg. 

Bron: KAT, advies & training B.V. 

 

2.2. Normen van WonenBreburg :  

- De huurder wordt verzocht de privacy van andere klanten en medewerkers van 

WonenBreburg te respecteren. 

- In de omgang met elkaar willen klanten en medewerkers van WonenBreburg zich veilig en 

prettig voelen. Dat betekent dat we respectvol met elkaar omgaan. 

- De huurder houdt rekening met de grenzen die de medewerker van WonenBreburg of klant 

aangeeft. 

- Kwetsende opmerkingen over iemands afkomst, taal, huidskleur, seksuele geaardheid of 

religieuze opvattingen worden niet getolereerd. 

- Geen enkele vorm van ongewenst gedrag, van agressie, van intimiderend gedrag, fysiek 

geweld en verbaal geweld tegen klanten of medewerkers van WonenBreburg wordt  

getolereerd. WonenBreburg maakt hiervan melding of aangifte bij de politie. Zie tabel 

voorbeelden agressief gedrag. 

- Medewerkers zijn verplicht om strafbare feiten die zij in een woning zien of horen te 

bespreken met het management van WonenBreburg. Hetzelfde geldt voor medewerkers van 

bedrijven die in opdracht van WonenBreburg werkzaamheden verrichten! 

- Medewerkers van WonenBreburg mogen weigeren werkzaamheden te verrichten als zij niet 

veilig kunnen werken (voorbeelden: woningen waarin loslopende huisdieren rondlopen, 

waar wordt gerookt, en waar het onhygiënisch is). Alle huurders van WonenBreburg moeten 

hier rekening mee houden. 

- We passen de dienstverlening aan de huurder niet aan, maar eisen aanpassing van het 

gedrag van de huurder aan de normen van WonenBreburg.  
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2.3 Emotioneel of agressief gedrag 

We maken onderscheid maken tussen emotioneel gedrag en agressie. In onderstaande tabel vind je 

voorbeelden van emotioneel gedrag dat niet per se tot agressie hoeft te leiden. De medewerker 

bepaalt in hoeverre dit gedrag toelaatbaar is en / of interventie nodig is. 

 

Voorbeelden van emotioneel gedrag:  

  
EMOTIONEEL GEDRAG 

Emotionele reactie op de situatie 
Emotionele druk om situatie te veranderen 

 

Gedrag Emotionele reactie op de situatie:  

teleurstelling, irritatie, boosheid 
 

Emotionele druk om situatie te 
veranderen: klagen, begrip vragen  

 
De Klant verwijst naar de eigen situatie 
en vraagt om jouw begrip:  
- uitzondering maken 
- steun vanwege hinder door de situatie 
 
"Ik" 

Kritiek op de regels 

Kritiek op het beleid 
Kritiek op de organisatie 
 
 

De Klant richt zich op jou als medewerker 
als vertegenwoordiger van de 
organisatie. Het is niet op jou als persoon 
gericht.  
 
De Klant uit kritiek op de organisatie 
tegen jou. 
 
 
"Jullie" 

Standpunt WonenBreburg Klanten mogen klagen en boosheid 

uiten over zaken van de organisatie. We 

hebben hier begrip voor 

Klanten mogen kritiek hebben op het 

beleid en de regelgeving en dit uiten en 

boos en geïrriteerd zijn. 
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Agressief gedrag 

We onderscheiden 3 typen agressief gedrag die de normen van WonenBreburg overschrijden. Vanuit 

de organisatie moet hier altijd opvolging in komen en registratie van het incident plaatsvinden. 

Deze 3 typen van agressie zijn:  

Type Agressie 
 
 
 

 

AGRESSIE 
Verbale Agressie 

 
 
 

 

AGRESSIE 
Bedreiging 
Intimidatie 

Discriminatie 
 

 

Fysiek Geweld 
Persoonlijk 
Materieel 

 
 

 
 

Gedrag Uitschelden 
Beledigen 
Treiteren 

Kleineren 
Beschuldigen 
Uitlokken 
 

De Klant richt zich op jou 
persoonlijk. Dit kan een uiting 
zijn van emotie, maar ook 
bewust gedrag om je 
persoonlijk te raken.  
 
Hier wordt een (juridische) 
grens overschreden. 
 
"Jij" 

(Non) verbaal dreigen 
Dreigen met geweld 
Dwingen of verhinderen 

het werk te doen 
Intimideren 
Discrimineren 
Seksuele intimidatie 

 
Meerdere vormen: 
 
De Klant zet je onder druk 
door een suggestie van 
geweld of door openlijk 
hiermee te dreigen.  

 
De uiting van emotie levert 
mogelijk gevaar op voor de 
Klantzelf of voor anderen. 
 
Het gedrag is op jou 
persoonlijk gericht.  
 
Hier wordt een (juridische) 

grens overschreden. 

Schoppen/Slaan 
Beetpakken 
Trekken 

Vernielen 
Voorwerpen gooien 
richting medewerker 
 
 
 

 
De Klant maakt lichamelijk 
contact met jou of met 
anderen.  
 
Dit kan oplopen van 
aanraken tot daadwerkelijk 
lichamelijk geweld.  
 
Gericht op personen, zaken 
en/of materiaal. 
 
Hier wordt een (juridische) 
grens overschreden.  
 
Je veiligheid is in gevaar. 

 

Standpunt WonenBreburg Klanten mogen onze 

medewerkers niet persoonlijk 

aanvallen. 
We gaan pas verder in 

gesprek met Klant wanneer 

hij hiermee stopt. 

Klanten mogen onze 

medewerkers niet bedreigen, 

intimideren of discrimineren. 
We beëindigen dan het 

gesprek en we nemen gepaste 

maatregelen 

 

De veiligheid van onze 

medewerkers gaat boven 

alles. Klanten mogen dus niet 

fysiek worden naar lijf en/of 

goed. 

 

.  
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3. Gedragslijnen  

 

3.1 Wat is agressie? 

Iedere vorm van gedrag dat erop gericht is gevoelens van onrust los te maken bij de medewerker of 

het doelbewust toebrengen van schade. Dit kan gepaard gaan met geweld of geweldsdreiging en 

staat in relatie tot de functie of het functioneren van de organisatie WonenBreburg. 

Bron: KAT, advies & training B.V. 

 

1. Agressie op kantoor  

2. Agressie buiten kantoor 

3. Agressie aan de telefoon 

4. Agressie schriftelijk 

 

3.2 Agressie op kantoor 

 

Bij voorkennis  

- Weten we op voorhand dat een klant vervelend zou kunnen doen? Dan voeren we het 

gesprek met een extra collega. De tweede persoon bemoeit zich niet met de inhoud van 

het gesprek. De reden van aanwezigheid is immers het gedrag van de klant. 

- Rol van de tweede persoon is het scheppen van gespreksvoorwaarden, indien nodig. De 

klant wordt ook verteld dat we hem met 2 personen te woord staan, omdat hij of zij zich 

in het verleden heeft misdragen. Zodra de klant zich misdraagt, grijpt de tweede persoon 

in. Het gesprek kan zelfs worden beëindigd waarbij de klant wordt gesommeerd 

(dwingend verzoek) het pand te verlaten. Verlaat zelf de kamer! 

 

Bij een gesprek dat uit de hand loopt 

- Krijgt een gesprek een dreigend karakter? Dan is het prettig om te weten dat collega’s 

een oogje in het zeil houden en eventueel kunnen ingrijpen.  

- Dit ‘ingrijpen’ kan bestaan uit je direct met het gesprek bemoeien (niet op inhoud, wel op 

proces), tot de politie bellen. Mensen die niets met de situatie te maken hebben, worden 

geen ‘publiek’ voor de agressor, maar houden zich afzijdig. 

 

Attentieknop 

- Op de vestigingen is een agressie alarm met attentieknop aanwezig. Gebruik de 

attentieknop als je het gevoel hebt dat je de regie over het gesprek aan het verliezen 

bent. Je activeert deze knop dus bij voorkeur op een LAAG probleemniveau.  

- Collega’s kunnen zich dan op de hoogte stellen van de situatie, voordat het uit de hand 

loopt. Door vroeg op de knop te drukken beperken we de risico’s voor de ingrijpende 

collega’s. Van belang is dat medewerkers en overige klanten zo min mogelijk gevaar 

lopen. Acties moeten te allen tijde hierop zijn gericht.  

- Na taxatie van de situatie door de te hulp komende medewerkers worden passende 

maatregelen genomen. Hierbij moet je denken aan het inschakelen van de politie en het 

evt. ontruimen van de publieksruimte. 
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3.3 Agressie buiten de kantoren 

 

Medewerkers in de buitendienst zijn kwetsbaarder voor agressie. Zij hebben in veel beperktere mate 

directe achtervang bij agressie incidenten. Het is van groot belang dat zij zich hiervan bewust zijn. 

Aandachtspunten voor medewerkers in de buitendienst: 

 Zorg ervoor dat collega’s op de hoogte zijn van je afspraken (agendabeheer). 

 Ga, indien de klant bekend is als agressor, niet bij hem op bezoek, maar nodig hem uit voor 

een gesprek op het (huismeester)kantoor. Laat hierbij een collega aanwezig zijn.  

 Beëindig gesprekken en werkzaamheden direct op het moment dat klant zich agressief 

opstelt. Verlaat de woning. 

 In een noodsituatie kan de buitendienstmedewerker het beste 112 bellen. 

o De telefoons van de vaklieden hebben geen toegangscode en kunnen dus zo 112 

bellen. 

o Bij de iPhones is het een kwestie van het schuifje opzij doen en je kunt 112 bellen, dus 

ook zonder de toegangscode in te vullen 

o Bij de Nokia moet je het knopje linksonder indrukken en dan kun je door de 

vergrendeling heen 112 bellen 

 Medewerker maakt nadat hij zich in een veilige situatie bevindt melding van agressie bij 

leidinggevende en voert het incident op in Profitinsite & Empire. 

 

3.4 Agressie aan de telefoon 

 

 Bij schelden en beledigen spreekt de medewerker de beller hierop aan en legt hem of haar 

uit dat het gesprek alleen gevoerd kan worden met fatsoenlijke gespreksnormen.  

 Bij een tweede overschrijding van de norm spreekt de medewerker de beller nogmaals aan en 

geeft hem of haar een waarschuwing: als het gesprek zo doorgaat, wordt de verbinding 

verbroken.  

 Bij niet-meewerken wordt de verbinding verbroken. Zo nodig wordt de beller later 

teruggebeld en volgt een telefonisch ordegesprek (door de medewerker of zijn 

leidinggevende). De beller kan ook worden opgeroepen voor een ordegesprek op kantoor. 

 Bij discriminatie of bedreiging kan de medewerker de verbinding zondermeer verbreken en 

aangifte doen van bedreiging.  

 De medewerker maakt in alle gevallen melding van het agressie incident in Profitinsite & 

Empire. 

 

3.5 Agressie schriftelijk of social media 

 

 De medewerker maakt samen met zijn leidinggevende een inschatting van de ernst van de 

agressie.  

 Bij schelden en beledigen wordt de huurder schriftelijk aangesproken op zijn gedrag of wordt 

opgeroepen tot een ordegesprek.  

 De medewerker maakt melding van de agressie in Profitinsite & Empire. 

 Bij discriminatie of bedreiging wordt zonder meer aangifte of melding gedaan.  

 Mocht de uiting van agressie via een bericht/tweet op één van de social media kanalen van 

WonenBreburg binnen komen, dan  wordt er een kopie of printscreen van het bericht 

gemaakt en het bericht zelf direct verwijderd door de afdeling communicatie.  

Vervolgens is het van belang dat gekeken wordt of huurder in empire gevonden kan worden. 
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4. Reactietermijn van WonenBreburg: binnen 48 uur 

 

Bij overschrijding van de norm geeft WonenBreburg binnen 48 uur een ‘lik-op-stuk’-reactie naar de 

dader. WonenBreburg kan op drie verschillende manieren reageren: 

1. Aanspreken van huurder. 

2. Ordegesprek huurder.  

3. Melding of aangifte van incident bij de Politie. 

4.1 Aanspreken van huurder  

In dagelijkse praktijk heb je als medewerker geregeld te maken met lichte vormen van overschrijding 

van de normen en waarden van WonenBreburg. Je kunt ervoor kiezen de huurder hier persoonlijk op 

aan te spreken. BELANGRIJK: Registreer dit soort lichte vormen van agressie altijd in Profitinsite & 

Empire! 

(Zie hoofdstuk 4 voor registratie van agressie) 

4.2 Ordegesprek 

  

Is er een agressie incident geweest? Afhankelijk van de situatie kiest de leidinggevende ervoor om de 

huurder op ordegesprek te laten komen. Tijdens een ordegesprek spreekt de direct leidinggevende 

de huurder aan op zijn gedrag. Ook eisen we een ondertekende verklaring, waarin de huurder 

verklaart dat hij zich in de toekomst niet meer agressief opstelt tegen medewerkers van 

WonenBreburg. Ondertekent de huurder deze verklaring? Dan behandelen wij hem weer als een 

‘gewone’ huurder, met normale dienstverlening. Verder is het van belang dat het dossier van de 

huurder wordt ingekeken om een beeld te krijgen wat er zich in het verleden heeft afgespeeld. 

 

4.2.1 Wat houdt zo’n ordegesprek in? 

- Direct leidinggevende zal na een incident alle informatie verzamelen zoals aard en ernst 

van het incident, schade aan lijf of goederen, impact, bijzondere gevolgen, de kring van 

slachtoffers en/of betrokkenen en dossier van de huurder.  

- Vervolgens krijgt de huurder een brief thuisgestuurd waarin wij de huurder oproepen 

voor een ordegesprek op een van de locaties van WonenBreburg ondertekend door de 

direct leidinggevende  van de medewerker.  

- De dienstverlening wordt al dan niet opgeschort tot dat het ordegesprek naar 

tevredenheid is gevoerd. Een en ander is afhankelijk van de zwaarte van het incident. 

- Het ordegesprek wordt altijd met (minimaal) twee medewerkers van WonenBreburg 

gevoerd.  

- Bij ‘lichte’ agressie-incidenten voert de direct leidinggevende of bedreigde medewerker 

zelf (indien hij dit wil) de ordegesprekken, ondersteund door een collega. (bijvoorbeeld: 

huismeester en woonconsulent).  

- Bij zware incidenten en aangiftes voert de direct leidinggevende altijd het ordegesprek, 

met ondersteuning van een collega. 

- De huurder wordt in het gesprek aangesproken op zijn gedrag. We eisen een verklaring 

van de huurder dat hij zich bij toekomstige contacten goed gedraagt. Hiervoor 

ondertekent hij een verklaring. Zie bijlage 1. 

- Wat te doen als hij niet komt opdagen bij oproep van orde gesprek? 
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 Huurder krijgt een brief waarin staat dat hij niet is op komen dagen voor 1e 

oproepgesprek en krijgt een tweede oproep voor een gesprek. In deze brief zal 

de opschorting van kracht blijven tot gesprek heeft plaatsgevonden.  

 Alle verstuurde brieven moeten in het leefbaarheidsdossier van de huurder 

worden gearchiveerd. 

- Bij een tweede agressieincident roepen we de huurder opnieuw op voor een 

ordegesprek. We eisen nogmaals van de huurder dat hij verklaart in toekomstige 

contacten zich goed te gedragen.  

- Bij een derde overtreding (of als er een behoorlijk dossier is) zal de direct leidinggevende 

samen met woonconsulent overleg plegen met de jurist  over de te nemen formele 

stappen.  

- Weigert de huurder de verklaring te ondertekenen? Dan ontvangt hij van ons geen 

dienstverlening meer. Voorbeelden van de consequenties die de huurder te horen kan 

krijgen is:  

 Opschorten van de dienstverlening voor een termijn van minimaal 3 maanden.  

Bij opschorting dienstverlening, zorgt de leidinggevende ervoor dat de betreffende 

afdelingen (KCC, Beheer, Onderhoudsbedrijf) hiervan op de hoogte zijn en registreer 

dit in empire. 

 Indien noodzakelijk melding maken of aangifte doen bij politie. 

 Start juridische procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst. 

 

Bovengenoemde stappen hoeven niet per se in deze volgorde te worden genomen, dit is 

afhankelijk van de ernst van het incident. Het blijft mogelijk om na één overtreding  een 

juridisch traject op te starten. Altijd in overleg met leidinggevende en jurist. 

 

Dwing niet tot excuses! 

De leidinggevende moet niet van de huurder verlangen dat de huurder zijn excuses aan de 

medewerker aanbiedt. Dat kan vernederend zijn voor de medewerker. Een goede relatie is op 

zich geen doel voor WonenBreburg, een werkbare relatie wel. Spijtbetuigingen zijn natuurlijk 

welkom, maar hebben alleen zin als ze spontaan worden uitgesproken. Het is aan de 

medewerker om excuses al dan niet te aanvaarden.  
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5. Meld elke vorm van agressie en geweld 
 

WonenBreburg wil agressie en geweld doeltreffend aanpakken. Daarom moet WonenBreburg 

bekend zijn met voorvallen van agressie en geweld die plaatsvinden met medewerkers of bedrijven 

die in opdracht van WonenBreburg werkzaamheden verrichten. Het melden en registreren van deze 

voorvallen geeft een compleet inzicht in de aard en omvang hiervan. Het melden van een incident 

geeft ook je collega informatie, waardoor zij zich in de toekomst beter kunnen voorbereiden.  

 

5.1 Registratie voorval van agressie en geweld  

Het registreren van agressie en geweld is belangrijk voor het doen van aangifte, dossieropbouw en 

het eventueel verhalen van schade. Het is ook belangrijk voor je collega’s, zodat zij op de hoogte zijn 

van incidenten met bepaalde huurders. Verder gebruiken we de registratie voor het eventueel 

bijstellen van het veiligheidsbeleid, voor trainingen en voor maatregelen, om deze zo beter af te 

stemmen op wat er in de praktijk gebeurt. 

Registratie gebeurt via Profitinsite & Empire. De medewerker werkt het dossier van de huurder bij in 

Empire, via de interactielogpost en het leefbaarheidsdossier.  

5.2 Gradaties in de registratie van incidenten 

We hebben de registratie van agressie onderverdeeld in drie types:  

AGRESSIE 
Verbale Agressie 

 
 
 

 

AGRESSIE 
Bedreiging 
Intimidatie 

Discriminatie 
 
                    

Fysiek Geweld 
Persoonlijk 
Materieel 

 

Uitschelden 
Beledigen 

Treiteren 
Kleineren 
Beschuldigen 

Uitlokken 
 
 

(Non) verbaal dreigen 
Dreigen met geweld 

Dwingen of verhinderen het werk te 
doen 
Intimideren 

Discrimineren 
Seksuele intimidatie 
 

 

Schoppen/Slaan 
Beetpakken 

Trekken 
Vernielen 
Voorwerpen gooien richting 

medewerker 
 
 

 

 

Op het moment dat je als medewerker van WonenBreburg één van bovenstaande type agressie hebt 

ondervonden dan heb je 2 stappen te doorlopen voor een juiste registratie. 

1. Registratie van agressie incident in Profitinsite zodat melding van agressie bekend is bij P&O 

en zij dit kunnen volgen en waar nodig begeleiding kunnen geven. Verder zal de registratie 

in profit gebruikt worden om in kaart te brengen hoeveel agressie er plaats vindt tegenover 

onze medewerkers. 

2. Registratie van het incident in Empire. Denk hierbij het vullen van de interactielogpost en 

er moet een leefbaarheidsdossier worden aangemaakt voor de betreffende huurder. 

Dit kan echter alleen door de woonconsulent of jouw leidinggevende dus val je niet onder die 

groep zorg ervoor dat je richting je leidinggevende of woonconsulent antwoord geeft op 

onderstaande vragen zodat zij een leefbaarheidsdossier kunnen aanmaken. 

 

Wat is er precies gebeurd? Met welke type agressie en welk gedrag? 

Wie heeft zich agressief gedragen en wie zijn er nog meer bij aanwezig geweest? (aangever, 

slachtoffer, getuige, verdachte, etc.) 

Waar is het precies gebeurd? 
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Wanneer heeft het plaatsgevonden en wanneer hebben andere relevante feiten 

plaatsgevonden? 

Op welke wijze heeft het plaatsgevonden? 

Waarom is het gebeurd? 

Is er sprake van schade? Zorg dat die schade al bekend is op het moment van het doen van 

aangifte zodat het kan worden opgenomen in de aangifte. 

 

- Welke maatregelen zijn genomen om agressie en geweld te stoppen? 

- Welke reactie is gegeven naar de huurder? Aangesproken op normen? 

- Heeft er een ordegesprek plaatsgevonden? 

- Is er aangifte of melding gedaan bij de politie? 

- Is het schadeverhaal in gang gezet? 
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6. WonenBreburg maakt melding of doet aangifte bij strafbare 

feiten 
 

WonenBreburg is formeel verantwoordelijk voor het beschermen van zijn werknemers en de 

uitvoering van de publieke taak. Daarom heeft WonenBreburg de morele en soms wettelijke plicht 

tot het doen van aangifte bij een strafbaar feit jegens onze medewerkers of onze eigendommen. 

Afhankelijk van de ernst van het voorval doet WonenBreburg aangifte bij de politie of maakt een 

melding bij de politie. WonenBreburg zal er alles aan doen om de veiligheid van de medewerker te 

waarborgen. 

Aangifte:  

Het melden van een strafbaar feit (misdrijf of overtreding) bij de politie. Puur wettelijk gezien is een 

aangifte een verzoek aan de officier van justitie om tot strafrechtelijke vervolging van de dader(s) 

over te gaan. Bij aangifte stelt de politie aan de hand van de verklaring van de aangever een proces-

verbaal op. De politie bepaalt vervolgens of er een dader kan worden opgespoord en vervolgd. In 

tweede instantie bepaald het openbaar ministerie nog of tot strafvervolging wordt overgegaan. 

 

Melding in plaats van aangifte 

In plaats van een officiële aangifte kun je het feit ook alleen melden bij de politie. Je vertelt dan wat 

er is gebeurd, maar er wordt geen aangifte opgenomen en dus ook geen onderzoek ingesteld. Een 

melding is altijd van belang, zeker wanneer andere aangiften of meldingen over dezelfde verdachte 

bij de politie binnenkomen. Bij een bedreiging is het bijvoorbeeld niet altijd mogelijk om een 

aangifte te doen. Het is moeilijk om hard te maken dat er een strafbaar feit is gepleegd. Het kan zo 

maar zijn dat er ook van anderen bijvoorbeeld uit de buurt al meldingen zijn binnengekomen. Maak 

je een melding dan is deze persoon wel onder de aandacht van de politie gebracht.  

Bovendien kun je bij een melding aan de politie vragen om toch tot actie over te gaan.  

Een melding kun je op 2 manieren doen via www.politie.nl en kies dan voor kopje melden of via 

0900-8844. In beide gevallen kan je dit vanuit de naam WonenBreburg melden. Van belang is dat je 

er altijd bij vermeldt dat het gaat om de uitvoering van een Veilige Publieke Taak (VPT). 

 

6.1 Rolverdeling bij aangifte en anonimiteit medewerker 

- WonenBreburg neemt als werkgever de verantwoordelijkheid voor de aangifte. 

- De teamleider neemt, in samenspraak met de betreffende medewerker, het initiatief om 

aangifte te doen bij de politie. Bij de aangifte is het van belang erbij aan te geven dat het 

gaat om de uitvoering van een publieke taak. Hier heeft de politie een apart protocol 

voor.  

- Bij ernstige incidenten zal de politie waarschijnlijk ter plaatse zijn. Het is echter belangrijk om 

toch een afspraak te maken voor het doen van aangifte via telefoon nummer 0900 8844.  

- WonenBreburg doet te allen tijde als organisatie aangifte, ook als de medewerker zelf 

aangifte doet. De medewerker, die aangifte doet, kiest domicilie (dat betekent: geeft als 

bereikbaarheidsadres) op: het hoofdkantoor van WonenBreburg ,Professor de Moorplein 

521, 5037 DR Tilburg. 

- Bij een werkgeversaangifte doet WonenBreburg aangifte van een strafbaar feit jegens een 

van onze medewerkers, terwijl deze dit zelf niet doet. De leidinggevende doet deze aangifte 

namens WonenBreburg. Bij de adresgegevens wordt het werkgeversadres vermeld, 

WonenBreburg, Professor de Moorplein 521, 5037 DR Tilburg. Bij de politie wordt de 

aangifte hierdoor dus niet op de naam van het slachtoffer gezet. In veel gevallen zal 

vervolgens wel een verhoor van de medewerker als getuige noodzakelijk zijn voor 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Misdrijf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Overtreding_(strafrecht)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Officier_van_justitie
http://www.politie.nl/
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strafrechtelijk bewijs. De medewerker kan daarbij ook altijd het adres van WonenBreburg 

opgeven in plaats van zijn privéadres. 

- Is er een situatie dat je als medewerker geheel anoniem wenst te blijven? Dan is het mogelijk 

om anoniem aangifte te doen op nummer. Op het moment dat dit aan de orde is, zal de chef 

van de korpsdienst in gesprek gaan met de medewerker over de keuze voor volledige 

anonieme aangifte. Mocht de chef van de korpsdienst vaststellen dat de situatie het toelaat 

om een anonieme aangifte ervan te maken, dan wordt de aangifte volledig afgeschermd en 

gewerkt met een intern nummer van de politie. Bij een eventuele opstart van een 

gerechtelijke procedure zal je anonimiteit gewaarborgd blijven. 

- WonenBreburg zal er alles aan doen om de medewerker ondersteuning te geven in de vorm 

van slachtofferhulp, het vergoeden van evt. schade , bedrijfsarts of andere ondersteuning die 

de medewerker nodig heeft in dit proces. 

6.2. Informatie aan en aangifteafspraken met de politie  

1.  Leidinggevenden neemt namens medewerker contact op met de politie via het 

telefoon nummer 0900 8844 en maakt een afspraak voor het doen van een aangifte. 

Je komt bij het onderdeel van de politie dat Intake en Services heet. Dit politie 

onderdeel is hier het beste voor toegerust. Bij de telefonische melding is het incident  

gelijk in het systeem van de politie geregistreerd en kan in de afspraak van de 

aangifte verder worden uitgewerkt. Het voordeel is dat het dan al bekend is bij de 

politie.  

2.  Geef duidelijk aan dat het gaat om een aangifte van  de uitoefening van Veilige  

publieke taak. Er wordt hogere prioriteit gegeven aan opsporing en vervolging en 

hogere straffen geëist. Het melden van de Veilige Publieke Taak is dus van groot 

belang. Bij directe dreiging kan je ook om directe interventie van de politie vragen. 

3.  De informatie die de politie nodig heeft is weer te geven in 7W’s:  

1. Wie heeft het gedaan en wie zijn er nog meer bij het misdrijf aanwezig 

geweest? (aangever, slachtoffer, getuige, verdachte  etc.)  

2. Wat is er precies gebeurd? (Verzamel bewijsmateriaal: bv. foto’s van 

vernieling, doktersverklaring, camerabeelden.  

3. Waar is het misdrijf precies gepleegd en waar zijn evt. sporen achter 

gebleven?  

4. Wanneer heeft het misdrijf plaatsgevonden en wanneer hebben andere 

relevante feiten plaatsgevonden?  

5. Op welke manier heeft het misdrijf plaatsgevonden?  

6. Waarmee is het misdrijf gepleegd? (van welke voorwerpen / middelen is 

gebruik gemaakt)  

7. Waarom is het misdrijf gepleegd?  

8. Is er sprake van schade? Zorg dat die schade al bekend is op het moment van 

het doen van aangifte zodat het kan worden opgenomen in de aangifte. 

4. Nadat de aangifte is gedaan en de politie een proces verbaal heeft opgesteld zorg 

ervoor dat je een kopie van de aangifte overhandigen aan de eventueel betrokken 

wijkagent. 

5.  Alle informatie met betrekking tot het verhalen van de schade en beheer . Politie en 

justitie zullen alle post t.a.v. van de werkgever sturen. Dit zal gericht zijn aan de 

leidinggevenden.  

 



15 
 

7. WonenBreburg verhaalt de schade op de dader 
 

Op de dader kan zowel materiele als immateriële schade worden verhaald. De leidinggevende en de 

eerstelijns manager bekijken per incident of dit mogelijk is en zetten dat vervolgens in gang. 

 

7.1 Vordering 

 

Om schade te kunnen verhalen is het van belang dat direct na een incident wordt vastgesteld welke 

schade is geleden. Hiervoor moet een civiele procedure worden opgestart: 

 Zorg voor getuigen. 

 Maak foto’s. 

 Heb bijzondere aandacht voor letsel. Laat verwondingen altijd vastleggen door een 

(politie)arts. 

 

Ook verzuimschade kan worden verhaald op een dader. In overleg tussen leidinggevende en P&O 

wordt hiertoe besloten. 
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8. Nazorg aan medewerkers die slachtoffer zijn geworden van 

agressie 
 

WonenBreburg biedt de medewerker opvang en nazorg na het ervaren van een agressie incident 

naar de behoefte van de medewerker. Dit kan een gesprek met een coach zijn, of psychologische 

hulp, hulp van de bedrijfsarts of een andere passende afspraak. De leidinggevende begeleidt en 

coördineert dit en houdt het welzijn van zijn medewerker in de gaten.  

Aandachtspunten voor de leidinggevende: 

- Na ieder incident wordt de medewerker naar een voor hem veilige ruimte gebracht waar 

geen klantcontact is, om te praten over wat er is gebeurd. Dit gesprek wordt gevoerd onder 

regie van de leidinggevende, in overleg met de medewerker. 

- Bij directe dreiging van herhaling schat de leidinggevende (i.o.m. de medewerker) in welke 

maatregelen er genomen moeten worden richting de agressor, afhankelijk van het soort 

incident. Een maatregel kan zijn dat de politie direct ingezet wordt om actie te ondernemen 

richting de agressor. Er kan ook beveiliging worden ingezet bij de vestiging om de veiligheid 

van de medewerker(s) te waarborgen. 

- Heeft de betrokken medewerker behoefte aan professionele hulp? Dan schakel jij als 

leidinggevende deze direct in. Denk hierbij aan de wijkagent, een trainer in 

agressiebeheersing, een vertrouwenspersoon of de bedrijfsarts. Doe dit in overleg met de 

personeelsadviseur. 

- Biedt waar nodig aandacht voor nazorg van de familieleden van de betreffende medewerker. 

- Eventuele schade door een agressie-incident tegenover onze medewerker wordt vergoed 

door werkgever en zal de schade claimen bij agressor. 

- Je maakt melding van de agressie in Empire en Profit. 

- Je doet in overleg met leidinggevende aangifte of melding bij de Politie van vernieling, 

dreiging of ernstig agressief gedrag, 

- Evalueer het incident z.s.m. met betreffende medewerker. Bekijk welke leermomenten we 

hieruit kunnen halen en leg deze vast. 

- De evaluatie van bovenstaande punten wordt plenair besproken in het overleg van de 

afdeling waar het incident heeft plaatsgevonden en met de personeelsadviseur. 
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9. Trainingen in omgang met agressie en geweld 
 

Bevind je je als medewerker in een risicovolle situatie? Dan moet je handvatten hebben om  zelf te 

kunnen handelen. Daarvoor moet je beschikken over de benodigde kennis, vaardigheden, en 

ervaring. Periodieke training helpt bij het reageren op, beperken of zelfs voorkomen van agressie en 

geweld. Hiermee vergroten we de veiligheid op de werkvloer. WonenBreburg heeft daarom een 

gespecialiseerd training- en adviesbureau ingeschakeld, KAT, dat binnen WonenBreburg regelmatig 

trainingen verzorgt. Het programma van deze training bestaat uit de volgende onderdelen: 

Voor nieuwe medewerkers: 

 Cursus 1 dag (theorie en casuïstiek). 

 Voor de medewerkers met directe klantcontacten is er ook nog een vaardigheidstraining (1 

halve dag). 

Herhalingstrainingen:  

 Herhalingstrainingen vinden minimaal om de 3 jaar plaats, invulling per bedrijfsonderdeel. 

 Woonconsulenten kunnen ook deelnemen aan de training ordegesprekken voeren. 

Leidinggevenden 

 Trainen naar behoefte in het voeren van ordegesprekken. 

 Het gezamenlijk delen van casussen om via intervisie, praktijkgevallen bespreken. 

 

 

9.1 Werkgroep agressiebeheersing 

 

De werkgroep agressiebeheersing bestaat uit een aantal teamleiders Beheer, een Personeelsadviseur 

en een preventiemedewerker. Zij komen jaarlijks bij elkaar om de actualiteit van het protocol te 

toetsen. Bovendien evalueren zij alle agressiemeldingen van dat jaar. 
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Verklaring huurder 
 

 

Op ……………….. heeft u een ordegesprek gehad met ……………………………….….   van WonenBreburg.  

De reden hiervoor is uw gedrag op ……………… naar onze medewerker(s) toe. U heeft zich niet aan de 

normen en waarden van WonenBreburg  gehouden.   

Dit accepteren wij niet. U heeft zich niet als goed huurder gedragen.  

In het ordegesprek hebben wij uw gedrag besproken. Wij spraken af dat u zich voortaan correct en 

volgens de normen en waarden van WonenBreburg zult gedragen. Dit leggen we vast in deze 

verklaring. 

In de toekomst willen wij u als goed huurder, met normale dienstverlening, kunnen behandelen. 

Daarvoor hebben we van u deze ondertekende verklaring nodig. Hierin verklaart u dat u zich vanaf 

nu houdt aan de normen en waarden van WonenBreburg, ook richting de medewerkers van 

WonenBreburg, zodat zij zich veilig voelen. Overschrijdt u na ondertekening van deze verklaring nog 

een keer de normen en waarden van WonenBreburg? Dan heeft dit als gevolg dat wij bijvoorbeeld 

niets meer voor u doen, of mogelijk een juridische procedure opstarten. Dit kan ertoe leiden dat u uw 

woning uit moet. 

 

Hiermee verklaar ik, ………………….(naam), wonende op …………….. … (adres), dat ik 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Handtekening huurder     Datum………………………… 

 

 

 

 

*Omgangsnormen  z.o.z. 
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Verklaring huurder 
 

 

In de omgang met elkaar willen klanten en medewerkers van WonenBreburg zich veilig en prettig 

voelen en dat betekent dat we respectvol met elkaar omgaan.  

 

Omgangsnormen WonenBreburg: 

- Wij verzoeken u de privacy van klanten en medewerkers van WonenBreburg te respecteren. 

Houdt rekening met de grenzen die de medewerker of klant aangeeft.  

- Kwetsende opmerkingen over iemands afkomst, taal, huidskleur, seksuele geaardheid of 

religieuze opvattingen worden niet getolereerd. 

- We accepteren geen enkele vorm van ongewenst gedrag zoals: intimiderend gedrag en/of 

fysiek of verbaal geweld. Niet naar onze klanten en niet naar onze medewerkers. Gebeurt dit 

toch, dan zal WonenBreburg melding maken of aangifte doen bij de politie.  

- Bij strafbare feiten doet WonenBreburg altijd aangifte bij de politie. Als medewerkers en 

externe relaties van WonenBreburg strafbare feiten in een woning zien, hebben zij de plicht 

om hiervan aangifte te doen bij de Politie. 

- Medewerkers van WonenBreburg mogen weigeren werkzaamheden te verrichten als zij niet 

veilig kunnen werken (bijvoorbeeld: loslopende huisdieren, roken, onhygiënische 

omstandigheden). Wij verzoeken u om hier rekening mee te houden. Als onze veiligheid of 

welzijn op wat voor manier dan ook in gevaar is, verlaten we de woning meteen en maken 

we melding van het incident. 
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Wat te doen bij een agressie incident? 

 

1. Breng jezelf in veiligheid 

Indien nodig bel je meteen 112. 

 

2. Informeer je leidinggevende en collega’s. 

 

3. Bepaal in overleg met je leidinggevende de vervolgstappen. 

- Voeren van een orde gesprek 

- Melding bij politie     Telefoonnummer 0900 8844 

Aangifte doen    Geef aan dat het gaat om uitoefening van Veilige Publieke Taak 

- Bij directe dreiging vraag om directe actie Politie 

 

4. Registratie agressieincident in 

- Profitinsite 

- Empire (Interactie Logpost en leefbaarheidsdossier) 

 

5. Nazorg wordt geregeld door de leidinggevende. 

 

ZIE AGRESSIEPROTOCOL WONENBREBURG VOOR ALLE INFORMATIE RONDOM AGRESSIEINCIDENT 

 


