
 
  
 

Actie na toename van het 

aantal meldingen 

Door een toenemend aantal meldingen van agressie-incidenten 

ontstond bij Treant Zorggroep de noodzaak om het aantal 

incidenten te verminderen, meer preventief te werk te gaan en 

medewerkers te ondersteunen en faciliteren in omgaan met 

agressie en geweld.  

 

En dus heeft Treant de Ondersteuningsregeling ingezet voor de 

scholing VeiligeZorg®, een basistraining voor medewerkers 

primaire zorg en beveiliging. Daarnaast heeft de organisatie een 

norm rondom acceptabel gedrag vastgesteld, een eenduidig 

meldingssysteem ingevoerd en een duidelijker beleid gemaakt 

rondom de opvolging en het melden van agressie en aangifte doen 

bij de politie. Het bleek noodzakelijk om van bovenaf een norm te 

stellen en deze ook breed te communiceren. En om samen met 

medewerkers van de werkvloer een beleid te ontwikkelen. Het blijkt 

belangrijk te zijn een persoon aan te stellen die het invoeren van 

de 8 VPT-regels overziet en het proces voortgang geeft. Dit 

allemaal met als doel: meer preventief dan reactief handelen. Een 

belangrijk leerpunt van Treant is om ook de co-assistenten mee te 

nemen in het onderwerp ‘agressie’, omdat dit thema niet behandeld 

wordt tijdens de studie geneeskunde en veel co-assistenten pas in 

de praktijk geconfronteerd worden met agressie en geweld.  

 

Door deze aanpak wordt veel meer preventief gewerkt. Door alle 

veranderingen heeft het onderwerp aandacht in de organisatie. Om 

bewustzijn verder te vergroten wordt er naar gestreefd elk 

agressie-incident na te bespreken in de organisatie. Medewerkers 

voelen zich gesteund door het beleid, het doen van meldingen 

wordt gestimuleerd en het doen van aangifte wordt besproken. 

Naast dat zij worden gesteund door directe collega’s en 

leidinggevenden na een incident, kunnen medewerkers ook de 

benodigde opvang krijgen van een Bedrijfsopvangteam.  

 

 

Kijk voor meer goede voorbeelden op: 

http://www.duidelijkoveragressie.nl/praktijkvoorbeelden 
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Meer informatie? 

Contactpersoon Pien Lockhorst 

Functie Coördinator 

Arbeid & 

Gezondheid 

E-mail p.lockhorst@ 

treant.nl 

 

Voor dit praktijkvoorbeeld is gebruik gemaakt van de Ondersteuningsregeling ‘Veilig werken in de Zorg’. De Ondersteuningsrege ling 
is onderdeel van actieplan ‘Veilig werken in de Zorg’, een initiatief van ActiZ, BTN, CNV Zorg & Welzijn, FBZ, FNV, GGZ Nederland, 
Jeugdzorg Nederland, NFU, NU’91, NVZ en VGN, met ondersteuning van het ministerie van VWS 
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