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BIJLAGE 1 
TEKSTPASSAGE VPT OPNEMEN 
VOLGENS KERNBELEID VEILIGHEID

Introductie

Werknemers met een publieke taak kunnen te 

maken krijgen met agressie en geweld tijdens 

het uitvoeren van hun werkzaamheden. Dat geldt 

voor onze gemeente, maar ook voor de organi-

saties met een publieke taak in onze gemeente. 

Agressie en geweld kunnen niet alleen grote 

persoonlijke gevolgen hebben voor medewerkers 

en politieke ambtsdragers, maar ook een goede 

uitoefening van hun taak in de weg staan. De 

gemeente …. is van mening dat agressie, geweld 

en bedreigingen nooit getolereerd mogen worden 

en neemt derhalve maatregelen VPT. (Daarnaast 

stimuleert de gemeente andere werkgevers dat 

ook te doen). 

De maatregelen ten aanzien van VPT die de 

gemeente treft, hebben te maken met alle veilig-

heidsvelden van dit integrale veiligheidsbeleid  

en zijn gebaseerd op de landelijke acht VPT maat-

regelen4. De gemeente dient hierbij het goede 

voorbeeld te geven en voert de acht VPT maat-

regelen integraal uit.

 

De acht VPT maatregelen zijn: 

1.  Laat externen weten wat uw organisatie-

norm van acceptabel gedrag is. 

2.  Stimuleer dat uw werknemers elk voorval 

van agressie en geweld melden.

3.  Registreer alle voorvallen van agressie en 

geweld tegen werknemers. 

4.  Train uw werknemers in het voorkomen 

van en omgaan met agressie en geweld. 

5.  Reageer binnen 48 uur naar de dader die 

agressie en geweld heeft gebruikt tegen 

uw werknemers.

6.  Bevorder het (laten) doen van aangifte 

van strafbare feiten. 

7.  Verhaal de schade op de dader. 

8.  Verleen nazorg aan werknemers die 

slachtoffer zijn van agressie en geweld. 

4  Zie ook www.evpt.nl

Maatregelen: 

• Gemeente …. voert de acht landelijke VPT 

maatregelen uit en stimuleert ook andere 

lokale werkgevers met een publieke taak om 

VPT maatregelen te nemen.

• Per veiligheidsveld van Kernbeleid Veiligheid 

worden maatregelen genomen ter voorkoming 

van agressie en geweld tegen werknemers met 

een publieke taak (zie document ‘Maatregelen 

door gemeenten voor een Veilige Publieke Taak’, 

www.hetccv.nl/vpt)

• Invoeren en naleven van de leidraad of het pro-

tocol Bedreigingen, agressie en geweld tegen 

politieke ambtsdragers

Doelstelling

• Minder VPT gerelateerde incidenten.

Indicatoren

• Aantal incidenten bijgehouden door het 

Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem 

(GIR) (bij voorkeur een daling, maar indien de 

focus erop ligt zal er eerder een stijging optre-

den. Als het aantal stijgt, kan dat in dit geval 

positief worden uitgelegd).

• Aantal VPT aangiftes bij de politie (dat kan 

waarschijnlijk alleen per district) (bij voorkeur 

een daling, maar indien de focus erop ligt zal 

er eerder een stijging optreden. Als het aantal 

stijgt, kan dat in dit geval positief worden 

uitgelegd).

http://www.evpt.nl
http://www.hetccv.nl/vpt

