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Inleiding 

Patrimonium Barendrecht beschermt haar medewerkers zoveel mogelijk tegen ongewenst gedrag en ook 

tegen de nadelige gevolgen hiervan. Het uitgangspunt is dat ongewenst gedrag niet wordt getolereerd en 

sancties volgen na een contact waarbij ongewenst gedrag is getoond. Daarnaast staat de eigen veiligheid 

van medewerkers, van collega’s onderling en van bedrijven die in opdracht van Patrimonium 

werkzaamheden verrichten, altijd voorop.  

 

Het beleid en het protocol, inclusief de bijbehorende bijlagen, worden jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld 

indien nodig. In het beleid beschrijven we de  

• Intentieverklaring 

• Taken en verantwoordelijkheden 

• Afspraken over maatregelen rond ongewenst gedrag  

 

 

Intentieverklaring directie/management  

De directie en het management van Patrimonium Barendrecht tolereren op geen enkele wijze ongewenst 

gedrag. We keuren iedere vorm van ongewenst gedrag af. We voorkomen ongewenst gedrag zo veel 

mogelijk door materiële, bouwkundige en/of organisatorische maatregelen te nemen. Iedereen die 

ongewenst gedrag vertoont tegen een medewerker van Patrimonium Barendrecht, en medewerkers van 

bedrijven die in opdracht van ons werkzaamheden uitvoeren (co-makers), spreken we aan of we voeren 

sancties uit zoals beschreven in het sanctieoverzicht (zie bijlage). Medewerkers van Patrimonium 

Barendrecht registreren alle gevallen van ongewenst gedrag. Afhankelijk van het incident wordt contact 

opgenomen met de politie. 

 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

Het aanpakken van ongewenst gedrag is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Iedere medewerker heeft 

hierin zijn taken en verantwoordelijkheden:  

 

MTB  

• Verantwoordelijk voor de ontwikkeling, invoering, borging en uitvoering van het beleid. 

• Formuleert concrete doelstellingen, stelt procedures op en mandateert de taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden en informeert medewerkers hierover. 

• Zorgt dat instructies, richtlijnen en werkafspraken worden gemaakt en vastgelegd. 

• Stelt financiële middelen, tijd en opleidingsfaciliteiten die hiervoor nodig zijn ter beschikking aan de 

medewerkers.  

• Verantwoordelijk voor de eerste correspondentie richting de ongewenst gedrag pleger (dader). 
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Personeelsadviseur 

• Begeleidt en bewaakt namens het MTB de uitvoering van geplande maatregelen die voortkomen 

uit het beleid en initieert een jaarlijkse evaluatie. 

• Ziet toe op een eenduidige registratie van ongewenst gedrag -voorvallen en op de analyse ervan 

en rapporteert periodiek over de voortgang aan het MTB. 

• Ziet er op toe dat de nazorg na een voorval van ongewenst gedrag geregeld is, zorgt voor de 

coördinatie van de afhandeling van schade en letsel. 

 

Direct leidinggevende  

• Bewaakt de veiligheid op de werkvloer, geeft uitvoering aan het vastgestelde beleid en ziet erop 

toe dat afspraken uit het protocol worden nageleefd. 

• Creëert voldoende randvoorwaarden voor een effectieve aanpak van ongewenst gedrag, stuurt 

hierop aan en voert hierover overleg met de preventiemedewerker. 

• Is verantwoordelijk voor de personeelszorg en eerste dan wel tweede opvang na voorvallen, 

begeleidt medewerkers bij het doen van aangifte en juridische procedures, zorgt dat incidenten 

tijdens het werkoverleg worden nabesproken. 

 

Medewerker 

• Is verplicht de geldende voorschriften na te leven en maatregelen te nemen tegen risico’s als 

gevolg van werkzaamheden om zichzelf, collega’s en derden te beschermen. Deze voorschriften 

en maatregelen zijn opgenomen in het protocol.  

• Heeft de morele plicht naar Patrimonium Barendrecht en collega’s om voorvallen van ongewenst 

gedrag te melden op een registratieformulier (zie e-content).  

• Heeft de morele plicht zijn collega erop aan te spreken incidenten te melden en, indien dit niet 

gebeurt, hier melding van te doen bij zijn leidinggevende.  

• Doet aangifte (of laat een melding vastleggen in het politiedossier), meldt onveilige of risicovolle 

situaties aan de afdelingsmanager en maakt indien nodig gebruik van de nazorgfaciliteiten (zie 

protocol).  

 

 
Afspraken rond ongewenst gedrag 

In kaart brengen van risico’s rond ongewenst gedrag  

De personeelsadviseur brengt het MTB en de OR op de hoogte:  

• Jaarlijks in het eerste kwartaal via een overzicht van de aard en omvang van ongewenst 

gedrag-incidenten (informatie uit de volgende bronnen: 

registratieformulieren/medewerkersonderzoek/bedrijfsarts/vertrouwenspersoon/ gesprekken 

over incidenten, bijna-incidenten en gevoelens van onveiligheid uit afdelingsoverleggen). 

 

Uit dit overzicht blijkt met name: 

• wanneer het ongewenste gedrag voorkomt, 

• waar het ongewenste gedrag voorkomt, 

• van welke soort ongewenst gedrag sprake is, 
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• wat de aard is van het ongewenste gedrag, 

• wie betrokken zijn bij het ongewenste gedrag. 

 

Melden, registratie en analyseren 

Patrimonium Barendrecht bevordert de registratie door medewerkers op het registratieformulier (e-content), 

door dit  als vast onderdeel op de agenda van de afdelingsoverleggen te zetten. De medewerker handelt de 

melding af, de manager koppelt de getroffen maatregelen terug aan de melder.  

 

Voorlichting en training  

Via een communicatieplan, opgesteld door de communicatieadviseur, wordt de aanpak van ongewenst 

gedrag uitgerold. Hierdoor zijn medewerkers bekend met het beleid, het protocol, de norm, de 

veiligheidsmaatregelen, de huisregels, en dergelijke.  

Met de volgende acties worden medewerkers in ieder geval op de hoogte gesteld:  

• Jaarlijks in een informatie-uurtje.  

• Tijdens de plannings- en voortgangsgesprekken.  

• Preventiemedewerker checkt samen met de medewerkers  regelmatig op de aanwezige 

middelen en voorzieningen, protocol/ draaiboeken en loopt deze na.  

• Eens in de twee jaar  worden medewerkers getraind in omgaan met ongewenst gedrag.  

 

Huis- en gedragsregels 

Respect is de basis voor een succesvolle relatie tussen medewerker en klanten. Via huis- en gedragsregels 

informeren we wat gewenst en ongewenst gedrag is van zowel medewerker als klant. Naar klanten toe 

worden deze huis- en gedragsregels op de volgende wijze(n) kenbaar gemaakt:  

• via de website 

• poster in ontvangsthal 

 

Organisatorische en personele maatregelen 

Jaarlijks wordt opnieuw onderzocht of de organisatie van het werk en de inzet van het personeel afgestemd 

is op risicovolle taken en situaties. Dit doen we op de volgende wijze:  

• We hebben gegevens van personen die zich schuldig hebben gemaakt aan ongewenst gedrag 

beschikbaar:  

o Bij het inplannen van klantafspraken wordt automatisch in het registratiesysteem gecheckt 

of een klant in het verleden ongewenst gedrag heeft gepleegd. Vervolgens neemt de 

medewerker passende maatregelen bij het contact met de klant.  

• We bieden medewerkers de mogelijkheid om huisbezoeken in duo’s te doen.  

o We werken met signaleringen in het NCCW-systeem (rood) voor klanten, zodat bij 

klantcontact vooraf besloten kan worden om een bezoek met twee personen af te leggen, 

of op kantoor te laten plaatsvinden. 

• Vanwege privacy worden privegegevens van medewerkers, bijvoorbeeld huisadressen en 

privételefoonnummers, niet verstrekt aan derden.  

• De spreekkamers zijn zo ingericht dat medewerkers een vluchtroute hebben. De medewerker zit 

hierbij aan de kant van de deur.  
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• Klanten die zich vervelend hebben gedragen worden uitgenodigd voor een gesprek, waarin we hen 

aanspreken op hun gedrag. Als zij weigeren op deze uitnodiging in te gaan, krijgen zij een 

schriftelijke waarschuwing.  

  

Bouwkundige en technische voorzieningen 

Patrimonium Barendrecht heeft intern de volgende voorzieningen getroffen tegen agressie en geweld:  

• een brede balie 

• vluchtroutes 

• glazen tussendeuren die gesloten zijn 

 

Alarmsysteem en adequate alarmprocedure  

Patrimonium Barendrecht beschikt over een alarmsysteem en –procedure (zie protocol). De exacte gang 

van zaken staat beschreven in het protocol. Deze alarmprocedure testen we twee keer per jaar.  Ook 

worden de assistentieafspraken getoetst.  

 

Opvang, ondersteuning en nazorg na een incident 

We vinden ondersteuning van medewerkers na een incident belangrijk. Afspraken en 

verantwoordelijkheden over praktische en psychische ondersteuning zijn opgenomen in het protocol. 

Naderhand evalueren we of de ondersteuning voldoende was. Tweejaarlijks worden MTB en 

personeelsadviseur bijgeschoold in het bieden van nazorg.  

 

De aanpak van personen die zich schuldig hebben gemaakt aan ongewenst gedrag (daders)  

Reactie op incidenten  

Binnen 48 uur geven we een reactie naar de dader(s). In alle gevallen spreken we de dader aan op zijn 

gedrag. We laten de betrokkenen zien dat de norm daadwerkelijk gehanteerd wordt en dat agressie en 

geweld niet loont. In het agressieprotocol is een schema opgenomen, waarin per overtreding aangegeven 

staat welke maatregel getroffen wordt. Ook zijn hierin standaardbrieven opgenomen die we naar de dader 

kunnen sturen.  

 

Aangifte van strafbare feiten 

Medewerkers nemen zelf hun verantwoordelijkheid als het gaat om hun eigen veiligheid, maar ook om de 

veiligheid van collega’s en co-makers. Zij hebben dan ook de morele plicht om aangifte te doen bij een 

strafbaar feit. In het protocol ongewenst gedrag staan de afspraken met politie. 

 

Schade verhalen  

Materiële en immateriële schade verhalen we op de dader. Hebben de medewerker en de organisatie 

schade geleden, dan zijn er diverse mogelijkheden om schade te verhalen. Als werkgever staat 

Patrimonium Barendrecht de medewerker hierin bij.  
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bijlage  

Patrimonium-norm en instructie  

Iedereen probeert weleens op een oneigenlijke manier zijn zin te krijgen, bijvoorbeeld door anderen te 

manipuleren. Als iedereen op zijn eigen wijze hierop reageert, dan hebben we bij Patrimonium 29 

verschillende normen. Er is dan geen eenduidige boodschap naar de huurder, naar je collega’s en naar 

jezelf. Daarom willen we als organisatie één norm bepalen en aangeven: dit is gedrag dat wij als 

organisatie niet accepteren en waarop we reageren. Oftewel: dit accepteren wij hier niet.  

Het is belangrijk om de norm samen te bepalen zodat iedereen ook echt achter de norm staat.  

 

Er zijn twee elementen die we meenemen:  

1. Intern oneigenlijk gedrag  

Daarbij gelden dezelfde spelregels als bij extern oneigenlijk gedrag.  

2. Je persoonlijke norm 

Het kan zijn dat je eigen norm eerder overschreden wordt dan de professionele norm van 

Patrimonium. Uiteraard staat het je dan vrij om op een passende en professionele wijze te 

reageren.  

 

Belangrijkste voordelen van een eenduidige norm  

• Duidelijkheid waar de grenzen liggen en hoe wij met elkaar omgaan (intern en extern) 

• Voorkomen dat medewerkers tegen elkaar worden uitgespeeld 

• Steun vanuit de organisatie 

• Elkaar aanspreken op de norm is dan makkelijker 

• Transparantie  

 

Bij de uitwerking van de verschillende vormen van ongewenst gedrag is de keuze gemaakt voor de kleuren 

van een verkeerslicht, namelijk groen, oranje en rood. 
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Groen 
Acceptabel gedrag, reageren moet, maar in passende stijl: mag door begrip te tonen maar ook het ongewenste 

gedrag te benoemen en hierbij grenzen aan te geven. 

 

• Frustratie en boosheid op beleid van Patrimonium 

• Emotie tonen als gevolg van teleurstelling: boos, bedroefd en frustratie  

• Eisen (emotioneel), bijvoorbeeld Ik heb recht op…. 

• Kritiek op functioneren medewerker en organisatie  

• Fysiek contact (afhankelijk van de situatie) 

• Zielig doen, verdrietig, huilen of slachtoffer spelen  

• In persoonlijke ruimte komen (afstand is bij iedereen verschillend en afhankelijk van intentie) 

 

Hoe reageer je hierop?  

• Dit is vaak iemand met een hoge emotie en een lading, die het nodig heeft om te spuien 

• Neem de tijd en geef oprechte aandacht 

• Toon begrip door samen te vatten wat de ander letterlijk zegt en benoem de beleving van de ander 

• Blijf samenvatten tot de ander rustig is 

• Als de ander rustig is en weer kan denken, begin dan over de inhoud van de zaak 

• Krijg je de klant niet rustig, beëindig dan netjes het gesprek en maak een nieuwe afspraak 

Voorbeelden van mogelijke reacties 

“Ik zie dat u teleurgesteld bent. Dat begrijp ik…” 

“Dit zijn de regels. Deze gelden voor iedereen” 

“Dat het voor u niet goed uitpakt, vind ik heel vervelend voor u, maar het is helaas niet anders.”  
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Oranje 
Onacceptabel gedrag (mild), reageren moet, benoemen van ongewenst gedrag; zonodig keuze stellen en 

consequenties benoemen.  

 

• Chanteren op kennis of van de persoon (intimidatie) 

• Stem verheffen (schreeuwen), schelden, vloeken en beledigen 

• Kleineren, pesten en treiteren 

• Gooien of smijten met spullen 

• Dreigen met gebaren (vinger naar voorhoofd, middelvinger opsteken) 

• Dreigen met zelfmoord (suïcide)  

• Smaad en laster 

• Seksuele intimidatie (verbaal) 

• Discriminatie 

 

Hoe reageer je hierop? 

• Vaak zijn klanten goed bespraakt en op de hoogte van de mogelijkheden en beperkingen van de 

situatie. Ze nemen een arrogante, neerbuigende, kleinerende en manipulerende houding aan (ze 

gebruiken verkleinwoordjes en/of een cynische toon). Zij gaan bijvoorbeeld in discussie over onze 

regels. Daarmee proberen zij je in het machtsspel te betrekken en je te laten verliezen door je uit je 

evenwicht te brengen.  

• Haal diep adem, zodat je sneller in je kracht komt, en laat je niet onzeker maken door agressie 

• Ga nooit in discussie! Blijf zo rustig mogelijk en professioneel.  

• Geef een “Ik voel of ik ervaar boodschap”. Daarmee sla je de rationele wapens uit handen en raken ze 

zelf in de war. 

• Benoem het gedrag en de consequenties, stel ze voor een keuze en wacht tot de ander de keuze heeft 

gemaakt. Blijf consequent, als de ander stopt, ga je door met het gesprek op inhoud, als de ander 

doorgaat, stop je het gesprek en verzoek je de klant het gebouw te verlaten of verlaat je zelf de ruimte. 

 Voorbeeld van mogelijke reacties 

“U noemt mij kale, dat vind ik vervelend. Ik wil dat u daarmee stopt.”  

(“Doet u dat niet, dan beëindig ik dit gesprek. Aan u de keuze.”)  
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Rood  
Onacceptabel gedrag (sterk), reageren moet: gedrag benoemen en gesprek beëindigen. 

 

• Chanteren op de persoon (bedreiging)  

• Fysiek geweld of dreigen met geweld  

• Dreigen met gebaren (kapgebaar bij je nek)  

• Lichamelijk contact (met als doel seksuele intimidatie) 

 

Hoe reageer je hierop? 

• Haal diep adem, zodat je sneller in je kracht komt, en laat je niet onzeker maken door agressie 

• Ga nooit in discussie! Blijf zo rustig mogelijk en professioneel.  

• Benoem het gedrag en beëindig meteen het gesprek. Je verzoekt de klant het gebouw te verlaten, of je 

verlaat zelf direct de ruimte.  

Voorbeeld van mogelijke reacties 

“U bedreigt mij. Dit accepteer ik niet. Ik wil dat u nu het pand verlaat / Ik ga nu weg! (als je in de woning bent) / 

ik beëindig nu het gesprek” 
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bijlage             

Protocol omgaan met ongewenst gedrag 

Dit protocol richt zich op het voorkomen en beheersen van  ongewenste situaties. Het is een levend 

document dat door gebruik en ervaringen periodiek bijgesteld wordt. Wat we  kunnen doen om ongewenst 

gedrag  zoveel mogelijk te voorkomen en te hanteren hebben we beschreven in het protocol.  

  

Niet alle situaties laten zich vangen in een protocol. Het is belangrijk om ongewenst gedrag bespreekbaar 

te houden, te leren van incidenten én van goede werkwijzen. Het trainen met reële ongewenst gedrag-

situaties - is essentieel.  

 

Dit protocol bevat 

• Veiligheid tijdens het huisbezoek 

• Aandachtspunten bij reageren op agressieve situaties 

• Procedures bij agressieve situaties  

• Assistentieafspraken en afhandeling van incidenten 

• Opvang en nazorg  

• Onze aanpak richting dader / sanctie- en aangiftebeleid 

• Registratie 

• Sanctietabel met waarschuwingsbrieven 

 

Veiligheid tijdens het huisbezoek 

Bij een huisbezoek staat de veiligheid van onze medewerkers voorop. Als een situatie dreigt te escaleren 

en pogingen om de situatie te normaliseren niet blijken te helpen, verlaat de medewerker de woning zo snel 

mogelijk. Als de klant, of een huisgenoot van de klant, overgaat tot bedreiging met geweld of daadwerkelijk 

geweld, moet aangifte gedaan worden. 

 

Een huisbezoek kan met één of twee personen worden uitgevoerd. Hierbij rekening houdend met de 

volgende uitgangspunten: 

• Huisbezoeken bij woonfraude en huurachterstanden worden altijd door twee medewerkers 

afgelegd: zowel vanwege de bewijslast en wederzijdse beschuldigingen als voor de veiligheid. 

• Bij situaties waarbij van te voren aanwijzingen zijn dat de mogelijkheid van escalatie bestaat, wordt 

het huisbezoek altijd door twee medewerkers afgelegd. 
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Voorwaarden en tips om de veiligheid tijdens een huisbezoek te vergroten 

• Laat aan collega’s weten dat je op huisbezoek gaat en zet dit, voor iedereen zichtbaar,  in je 

Outlookagenda met in ieder geval de volgende gegevens: het adres en het tijdstip waarop het 

bezoek begint en eindigt. 

• Neem altijd je mobiele telefoon mee en zorg dat je nummer bij je collega’s bekend is (in het 

smoelenboek staat). 

• Laat een collega bellen als je op het afgesproken tijdstip niet terug bent op de afdeling. 

• Als het je collega niet lukt contact met je te krijgen, laat hem dan contact opnemen met de klant 

waar je op bezoek bent.  

• Als het je collega ook niet lukt via de klant contact met je te krijgen, laat hem dan bij de klant 

langsgaan en vervolgens de politie waarschuwen als er nog steeds geen contact mogelijk is.  

• Parkeer de auto of ander vervoermiddel uit het zicht van het adres waar je op bezoek gaat. 

• Blijf tijdens het huisbezoek bij elkaar als je met twee personen op huisbezoek bent. 

• Vraag bij het naar binnen gaan wie nog meer in de woning zijn (en waar deze zich bevinden). 

• Laat de klant als eerste de ruimte betreden en voorgaan bij het op- en aflopen van de trap. 

• Blijf alert op voorwerpen die eventueel als wapen gebruikt kunnen worden (zoals een mes, een 

schroevendraaier, een schaar et cetera).  

• Open zelf geen laden of kasten, vraag aan de klant of hij dat wil doen. 

• Pak niets op zonder dit te vragen; vraag toestemming om in papieren te kijken. 

• Voer het gesprek het liefst in de woonkamer en niet bijvoorbeeld in de keuken (in verband met 

messen op het aanrecht en in laden). 

• Geef de klant de gelegenheid tot het stellen van vragen, maar ga geen discussie aan. 

• Bespreek de bevindingen van het huisbezoek bij woonfraude niet tijdens het huisbezoek; maak 

een vervolgafspraak op kantoor. Vertel dit ook aan de klant. 

• Blijf beleefd en kalm. 

 

Aandachtspunten bij reageren op ongewenst gedrag 

Enkele algemene aandachtspunten bij (mogelijk) agressieve situaties:  

• Let op gevaar! Je eigen veiligheid gaat voor, soms is weglopen het beste. Als de spanning te 

hoog oploopt, verlaat je de ruimte.  

• Blijf zelf rustig, door een heftige reactie van jouw kant kan de agressie toenemen.  

• Beantwoord nooit met agressie of geweld.  

• Reageer niet alleen op wat er gezegd wordt, maar vooral op hoe het gezegd wordt.  

• Bewaar afstand en maak geen onverwachte bewegingen.  

• Voorkom discussie, daarmee kan de agressie versterken.  

• Zorg ervoor dat je in de spreekkamers aan de juiste kant van de tafel zit, zodat de vluchtweg 

en alarmknop bereikbaar is.  
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Soorten agressie  

Voorkomen is beter dan genezen. Toch kunnen situaties uit de hand lopen en is het belangrijk om adequaat 

te reageren. In onderstaand overzicht staan de verschillende soorten van agressie toegelicht.  

 

 Frustratie Frustratie Instrumenteel Instrumenteel 

A-gedrag 

Zichzelf 

B-gedrag 

Organisatie 

C-gedrag 

Medewerker 

D-gedrag 

Ik en jij 

Intensiteit 

Laag 

Klagen 

Begrip vragen 

Zeuren 

Teleurstelling 

Kritiek op regels 

 

Kritiek op beleid 

Beledigen 

Schelden op de 

persoon 

Uitlokken 

Manipuleren 

Dreigen met 

geweld 

Beetpakken   

Intensiteit 

Hoog 

Boos, verdriet, 

angst 

Dichtklappen 

Organisatie 

beledigen 

Angst, onbegrip 

Gooien/smijten met 

spullen 

Dreigen met 

zelfmoord 

Schoppen, slaan 

Gijzelen 

Betasten 

Vernielen 

Wapen gebruiken 

 

Niet doen Negeren 

Bagatelliseren 

Formeel 

reageren 

Formeel 

reageren 

Intimideren 

Beledigen 

Oog om oog 

Overtroeven 

Negeren 

Aanmoedigen 

Aanraken 

Duwen, trekken 

Wel doen Meeveren 

Uitleggen 

Afronden 

Meeveren 

Uitleggen  

afronden 

Kort negeren 

grens stellen 

keuze voorleggen 

Eigen veiligheid 

gesprek 

beëindigen 

observeren  
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Procedures bij ongewenste situaties 

(Alarm)Procedure  

We beschrijven in stroomschema’s stapsgewijs de procedure hoe om te gaan met ongewenst gedrag op 

kantoor, in een woning/pand, aan de telefoon en in schriftelijke communicatie (zie hieronder). We spreken 

van extreme incidenten als sprake is van ernstig fysiek geweld, dreigen met (vuur)wapens, een gijzeling of 

een bommelding. 

Wanneer een medewerker voor een bezoek aan bijvoorbeeld een woning het gevoel heeft dat de situatie uit 

de hand zou kunnen lopen meldt hij dit bij zijn leidinggevende. Wanneer concrete aanleiding is om aan te 

nemen dat agressie gebruikt zal worden, wordt het bezoek afgelegd met twee medewerkers. Tijdens alle 

bezoeken nemen de medewerkers hun mobiele telefoon mee.  

 

Assistentieafspraken en politie inschakelen  

Medewerkers die op kantoor te maken krijgen met een agressieve klant aan de balie of in de spreekkamer, 

schakelen het alarm in. Collega’s op de afdeling verlenen assistentie en bellen zo nodig de politie. 

Afdelingsmanager neemt het gesprek over en spreekt de klant aan op zijn ongewenst gedrag. Indien nodig 

belt hij de politie via 112, 0900-8844 of het 06-nummer van de wijkagenten in Barendrecht.  

 

Extreme incidenten  

Hier volgen enkele aandachtspunten tijdens extreme incidenten. De exacte procedure valt onder het 

calamiteitenplan en wordt uitgevoerd door de BHV.  

  

• Bij fysieke agressie is uiterste voorzichtigheid geboden: grijp alleen in als het niet  

anders kan. Breng de veiligheid van jezelf en anderen niet in gevaar. Hulp van collega’s kan nodig 

zijn om partijen uit elkaar te krijgen.  

• Gebruik het alarm om de politie te (laten) waarschuwen.  

• Veiligheid van de medewerkers en de overige klanten gaat boven alles!  

• Probeer met de agressor in gesprek te blijven totdat er hulp komt.  

• In dit soort situaties kan alles worden toegezegd om de eigen veiligheid te waarborgen. Met andere 

woorden geef de eiser wat hij wil (geld, sleutels van een woning, etc.).  

• Indien mogelijk: zorg dat er geen nieuwe klanten het pand kunnen betreden en bij het voorval 

betrokken worden.  

• Sein de bedrijfshulpverleners in, zij kunnen eventueel het pand laten ontruimen. Het team BHV 

bestaat (in 2018) uit de volgende medewerkers: 

o Joleen Ista 

o Frank aan de Wiel 

o Sander Mostert 

o Alexandra van Gameren 

o Erika Heemskerk 
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Na afloop:  

• Licht collega’s in.  

• Afhandeling incident wordt altijd geëvalueerd.  

• Er wordt een melding gemaakt in een registratiesysteem en het wordt gemeld bij de Arbodienst of 

Arbeidsinspectie.  

• In overleg met politie worden sancties opgelegd aan de agressor; deze sancties worden 

geregistreerd.  

 

Registratie (na ieder incident) 

Incidenten worden geregistreerd. Registratie dient diverse doelen, zoals het informeren van medewerkers 

over de voorgevallen situatie, alert zijn bij een volgend contact en dossiervorming dat nodig kan zijn 

wanneer een juridische procedure wordt gestart om sancties op ongewenst gedrag af te dwingen. 

 

In het geval van intern ongewenst gedrag zijn de stappen als volgt: 

• medewerker spreekt collega aan op ongewenst gedrag; 

• indien collega het ongewenste gedrag blijft voortzetten, dan meldt medewerker dit bij de 

leidinggevende of de vertrouwenspersoon (intern of extern); 

• afhankelijk van uitkomsten gesprek met leidinggevende/vertrouwenspersoon; spreken medewerker 

en leidinggevende met collega over het ongewenste gedrag; 

• indien collega gedrag niet aanpast, volgt een officiële waarschuwing; 

• indien de collega het gedrag ook na de officiële waarschuwing niet aanpast, volgen verdere 

sancties. 
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Stroomschema Ongewenst gedrag op kantoor   

 

 

 

 

 

 

  

Probeer de  

klant rustig te  

krijgen m.b.v. 

vaardigheden 

Klant blijft agressief 
of het wordt erger 

Geef de grens aan 
als waarschuwing 
en geef de klant de 
keuze 

Klant past gedrag 
niet aan. Beëindig 

het gesprek 

Klant gaat niet weg 

en blijft agressief 

Manager wordt erbij 

gehaald 

Ordegesprek, dit 

gedrag accepteren 

wij niet 

Eventuele sancties 

volgen, registreren, 

melden bij de politie 

Klant wordt 

gesommeerd het 

pand te verlaten 

 

Klant past  

gedrag 

aan en wordt 

rustiger 

Gesprek wordt 

voortgezet, 

mits gedrag 

rustig blijft 

Klant gaat weg 

Klant geeft geen 

gehoor, gaat niet 

weg 

Politie wordt 

ingeschakeld door 

‘stil’alarm of door 

manager 

Politie wordt 

ingeschakeld 

door ‘stil’alarm 

of door 

manager 

Klant past 

gedrag aan 

 

Eventuele 

sancties 

volgen, 

registreren 

 

Gesprek wordt 

voortgezet in 

bijzijn 

manager, mits 

het gedrag 

rustig blijft 

 

Interne 

melding wordt 

gemaakt ter 

voorbereiding 

op eventueel 

nieuw gesprek 
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Stroomschema Ongewenst gedrag in een woning   

• Respecteer de omgeving van de klant, je komt immers bij iemand in huis. Je kunt frustratie 

hiermee voorkomen.  

• Let vooral op gevaar en je eigen veiligheid. Als je inschat dat de situatie uit de hand  

dreigt te lopen stap dan weg uit de situatie.  

• Bel bij calamiteiten altijd eerst de politie, sein daarna eventueel je leidinggevende in.  
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Stroomschema Telefonisch ongewenst gedrag 

  

 
   

Manager geeft  

telefonische 

waarschuwing + 

schriftelijke 

bevestiging 

Klant past 

toekomstig gedrag 

aan 

Klant weigert 

gedrag aan te 

passen 

Eventuele sancties 

volgen 

Gesprek wordt 

voortgezet, mits 

gedrag rustig 

blijft 
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Stroomschema Schriftelijk Ongewenst Gedrag 

 

 

 

 

 

 

  

Geef aan dat manier 

van communiceren 

onacceptabel is 

Wijzigt manier van 

communiceren niet of 

wordt erger 

Klant past 

manier van 

communiceren 

aan 

Communicatie 

wordt voortgezet 

mits deze 

acceptabel blijft  

Meldt incident bij 

manager en registreer 

voor collega’s 

Manager geeft 

telefonische 

waarschuwing en 

schriftelijke 

bevestiging Klant past gedrag aan 

Klant weigert 

gedrag aan te 

passen 

Eventuele sancties 

volgen 
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bijlage  

Opvang en nazorg na ongewenst gedrag 

 

Opvangmodel in drie stappen 

  

Eerste opvang 
Direct na het incident: door 
leidinggevende (of iemand 
anders bij wie je je veilig 
voelt!) 
 
 

- Aftappen emoties: hoe 

voelt iemand zich? Wat 

heeft meeste indruk 

gemaakt? 

- Korte informatie geven: 

wat is normale 

lichamelijke reactie? 

- Steun en structuur 

bieden (praktische zaken 

regelen 

- Organiseren steun 

bijvoorbeeld partner 

bellen 

- Eventueel afhandeling 

naar klant bespreken 

- Melding in systeem 

zetten 

- Eventuele sancties naar 

klant nemen  

Tweede gesprek en derde 
gesprek door 
leidinggevende 
1 dag en 1 week na de 
gebeurtenis 
  

- Reconstructie van de 

gebeurtenis: wat is er 

precies gebeurd? 

- Aftappen emoties: hoe 

voelt iemand zich nu? 

- Aanvullende informatie 

geven over verwerking 

- Signaleren klachten: 

hoe gaat medewerker 

om met gebeurtenis? 

- Steun en structuur 

(praktische zaken 

regelen) 

- Afhandeling bespreken  

- Eventuele sancties naar 

klant nemen  

Vierde en laatste gesprek 
door leidinggevende 
Circa 1 maand na het 
incident  

- Huidige stand van 

zaken opnemen 

- Reconstructie afgelopen 

tijd: wat is er allemaal 

gebeurd? 

- Zijn er nog 

oude/nieuwe klachten? 

- Afsluiten of 

doorverwijzen  

Informeren directeur over 
gemaakte afspraken  
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Het verwerkingsproces  

  

Kenmerkend voor het verwerkingsproces is dat de gebeurtenis gewoner wordt en dat de  

gevoelens slijten. In het begin vlak na een incident zijn mensen verbijsterd door het  

gebeurde. Daarna gaan mensen nadenken over de gebeurtenis en zijn er veel mee bezig.  

Deels onbewust door dromen, herbelevingen en herinneringen. Je kunt ook actief bijdragen aan het 

verwerkingsproces door er met anderen over te praten. Praten helpt om de gebeurtenis ‘‘normaler’’ te laten 

worden en op de achtergrond te laten verdwijnen zodat je verder kunt met je leven.  

  

Het is normaal dat het slachtoffer energie en tijd nodig heeft om de calamiteit te verwerken en moet (indien 

nodig) de kans krijgen om het kalm aan te mogen doen, de tijd nemen om te praten over zijn angst en in 

eigen tempo weer op gang proberen te komen.  

Tijdens het verwerkingsproces is het normaal dat enige klachten en spanningen voorkomen.  

Voorbeelden zijn:  

• lichamelijke ongemakken (sufheid, gespannenheid, slapeloosheid, hoofdpijn)  

• geïrriteerdheid  

• onveiligheidsgevoelens  

• emotionele reacties (geïrriteerdheid, plotselinge huilbuien, nare dromen)  

• gevoelens van schuld en schaamte  

• afwezigheid (concentratieproblemen, geheugenproblemen, herinneringen aan wat er  

gebeurd is) 

  

Het is goed om te beseffen dat dit normale reacties op een abnormale gebeurtenis zijn en  

dat deze klachten helpen om de gebeurtenis te verwerken. Bij een klein percentage mensen houden de 

klachten langdurig aan en kan iemand een posttraumatische stress stoornis krijgen. De meeste mensen 

verwerken de schok op eigen kracht en met steun van de omgeving. Het verwerken gebeurt juist door 

(geleidelijke) confrontatie met alles wat er gebeurd is, de feiten en de gevoelens, en deze niet uit de weg te 

gaan. De verwerking van een schokkende gebeurtenis verloopt bij iedereen ongeveer hetzelfde. Er zijn drie 

fasen te onderscheiden: ontlading, doorwerking en herstel. De heftigheid en tijdsduur van deze fasen lopen 

sterk uiteen. 

Indien nodig en in overleg met de betrokken medewerker schakelt Patrimonium ook professionele 

hulpverlening in.  

 

Registratie ongewenst gedrag 

Het registreren van het voorval is verplicht. Het heeft als doel het informeren/waarschuwen van andere 

medewerkers. Daarnaast wordt een dossier gevormd dat nodig kan zijn wanneer een juridische procedure 

wordt gestart om sancties op agressief gedrag af te dwingen. De registratie wordt gedaan door de 

medewerker zelf / de leidinggevende / de personeelsadviseur. De personeelsadviseur beheert de dossiers. 
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bijlage  

Sanctietabel 

De sanctietabel vormt een richtlijn met suggesties voor het handelen bij ongewenst gedrag. De afhandeling 

van de sanctie naar de klant gebeurt door de leidinggevende. 

 

 

 

 

omschrijving incident brief/mail uitnodiging gesprek aangifte toegangsbeperking ontbinding huurovereenkomst

telefonisch contact

verbaal gew eld (1e keer) x

verbaal gew eld (2e keer) x

dreigen met gew eld tegen medew erker of diens familie x x

schriftelijk contact (post of mail)

uiting w aarvan minachting uitgaand x

dreigen met gew eld tegen medew erker of diens familie x x x

dreigen met vernielingen x x

contact ontvangshal/spreekkamer

niet houden aan huisregels (1e keer) x

niet houden aan huisregels (2e keer) x x

bedreigende situatie x x x

agressief gedrag/verbaal gew eld (1e keer) x

agressief gedrag/verbaal gew eld (2e keer) x x x

toepassen grote psychische druk (intimidatie) 1e keer x

toepassen grote psychische druk (intimidatie) 2e keer x x x

dreigen met gew eld tegen medew erker of dienst familie x x x

betrekken van omstanders in discussie (1e keer) x

betrekken van omstanders in discussie (2e keer) x x

gebruik van gew eld x x x x

op huisbezoek

agressief gedrag/verbaal gew eld (1e keer) x

agressief gedrag/verbaal gew eld (2e keer) x

bedreigende situatie x x x

gebruik van gew eld x x x x

tijdens w erkzaamheden in de buitendienst

agressief gedrag/verbaal gew eld (1e keer) x

agressief gedrag/verbaal gew eld (2e keer) x

bedreigende situatie x x x

gebruik van gew eld x x x x

incident buiten w erktijd

agressief gedrag/verbaal gew eld x

bedreigende situatie x x

gebruik van gew eld x x x x

toegangsbeperking

zonder afspraak pand betreden x x

opheffing toegangsbeperking x
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bijlage  

Conceptbrieven  

Waarschuwing bij ongewenst gedrag op kantoor 

 

Geachte heer/mevrouw,  

Op [datum van bezoek] hebt u een bezoek gebracht aan Patrimonium Barendrecht vanwege 

[aanleiding van bezoek].  

Tijdens uw bezoek vertoonde u onacceptabel gedrag door [omschrijving van getoonde gedrag]. Na u 

verscheidene malen te hebben verzocht uw gedrag aan te passen, bleef u dit echter weigeren.  

Daarom stuur ik u een eerste officiële waarschuwing. Als u tijdens een volgend bezoek weer 

onacceptabel gedrag vertoont, dan nodig ik u uit voor een gesprek. Komen we er dan alsnog samen 

niet uit, dan kan dit leiden tot een contact- en kantoorverbod .  

Hebt u nog vragen? Dan beantwoord ik deze graag.  

Met vriendelijke groet,  

Voornaam achternaam 

manager …… 
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Waarschuwing bij ongewenst gedrag aan de telefoon / via de mail of brief  

 

Geachte heer/mevrouw,  

Op [datum van gesprek] hebt u (telefonisch / per mail  per brief) contact gehad met [naam, functie] 

over [aanleiding van gesprek].  

Het feit dat u het niet eens bent met [getroffen regeling/besluit] en u hier uw ongenoegen over wilt 

laten blijken, begrijpen wij. Wij tolereren niet dat u zich verbaal agressief opstelt of ongewenst gedrag 

vertoont naar onze medewerkers door [ omschrijving van verbale agressie]. 

Ik heb hierover op [datum van gesprek] telefonisch contact met u opgenomen en u uitdrukkelijk 

gevraagd zich voortaan te onthouden van dergelijk gedrag. Vooralsnog hou ik het bij deze 

waarschuwing en ga ervan uit dat u voortaan op een normale manier met onze medewerkers 

communiceert.  

Hebt u nog vragen? Dan beantwoord ik deze graag.  

Met vriendelijke groet, 

Voornaam achternaam 

manager …… 
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Waarschuwing bij ongewenst gedrag op huisbezoek 

 

Geachte heer/mevrouw,  

Op [datum van bezoek] heeft [naam, functie] u een bezoek gebracht thuis vanwege [aanleiding van 

bezoek].  

Tijdens dit bezoek vertoonde u onacceptabel gedrag door [omschrijving van getoonde gedrag]. Na u 

verscheidene malen te hebben verzocht uw gedrag aan te passen, bleef u dit echter weigeren.  

Daarom stuur ik u een eerste officiële waarschuwing. Als u tijdens een volgende afspraak weer 

onacceptabel gedrag vertoont, dan nodig ik u uit voor een gesprek. Komen we er dan alsnog samen 

niet uit, dan kan dit leiden tot een contact- en kantoorverbod.  

Hebt u nog vragen? Dan beantwoord ik deze graag.  

Met vriendelijke groet,  

Voornaam achternaam 

manager …… 
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bijlage  

Huis- en gedragsregels voor klanten van Patrimonium 

 
Wij zijn blij dat u voor het huren van uw woning voor onze woningcorporatie heeft gekozen. 

Wij zullen dan ook ons uiterste best doen om u hierbij van dienst te zijn. Van onze medewerkers 

verwachten wij daarbij dat zij u correct en met respect behandelen en problemen, als deze mochten 

voorkomen, snel en goed met u zullen bespreken en oplossen. Soms is dit eenvoudig, andere keren vergt 

een vraag wat meer uitzoekwerk.  

Het kan zijn dat wij uw vraag niet direct kunnen beantwoorden. Of u bent zelf verantwoordelijk en moet 

eigen oplossing bedenken. Wij begrijpen dat dit vervelend kan zijn, daarom zullen wij u helpen waar 

mogelijk. Helaas worden sommige klanten boos  op onze medewerkers wanneer wij niet direct een 

oplossing kunnen bieden. Dit is niet prettig en onze medewerkers kunnen zich hierdoor bedreigd voelen.  

Daarom hebben wij een aantal huis- en gedragsregels  voor onze klanten opgesteld.  Deze regels gelden 

voor kantoorbezoek en voor huisbezoeken van onze medewerkers bij onze klanten. Hierop staat wat 

eigenlijk heel normaal is: dat we elkaar met respect behandelen.  Onze medewerkers zullen u hierop wijzen 

als u zich niet conform onze huis- en gedragsregels gedraagt. Gelukkig is het vaak helemaal niet nodig.  

 

Wat mag u van ons verwachten? 

• Wij proberen u zo goed en zo snel mogelijk te helpen.  

• Wij behandelen u met respect. 

• Wij respecteren uw privacy. 

• Wij behandelen iedereen gelijk.  

• Wij gedragen ons als we bij onze klanten op bezoek zijn als gast 

 

Wij verzoeken u rekening te houden met onze huis- en gedragsregels  

• Zet uw mobiele telefoon en geluidsapparatuur uit.  

• Roken is niet toegestaan.  

• Houd de kantoorruimte netjes.  

• Huisdieren moeten buiten wachten.  

 

Wanneer onze medewerkers bij u thuis komen … 

• stellen wij het op prijs als u niet rookt tijdens het gesprek. 

• zorg dan dat u voor een gesprek voldoende tijd en aandacht hebt. 

• houd uw huisdieren dan kalm en op afstand, bij voorkeur in een andere ruimte. 

• behandel onze medewerkers met respect en onthoudt u zich van elke vorm van bedreiging. 

 

Wij helpen geen bezoekers en klanten  die... 
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• drugs of alcoholische drank hebben gebruikt, 

• schreeuwen, discrimineren, beledigen of dreigen, 

• zich gewelddadig gedragen of dreigen met geweld,  

• agressief of handtastelijk zijn, 

• met voorwerpen gooien.  

• Onze medewerkers die bij hen op bezoek zijn niet met respect behandelen,  dan wel onze 

medewerkers  in welke vorm dan ook bedreigen. 

 

Mocht u problemen ondervinden met onze medewerkers die u niet in onderling gesprek met hen kan 

oplossen, dan kunt u beroep doen op hun leidinggevende. 

U kunt er in dat geval ook voor kiezen om uw klacht schriftelijk bij ons kenbaar te maken. Wij zullen dan 

binnen 2 weken contact met u opnemen om met u te bespreken hoe de problemen kunnen worden 

opgelost. 

Mochten er zich tussen u en één of enkele van onze medewerkers zaken voordoen die wij ervaren als een 

inbreuk op een correcte en respectvolle omgang met elkaar, dan zult hierop worden aangesproken. Het is 

ook mogelijk dat u uitgenodigd wordt voor een gesprek met de betrokken medewerker(s) en hun 

leidinggevende om deze zaak te bespreken en op te lossen. 

 

Wij vertrouwen op uw medewerking  

In geval van meerdere incidenten of ernstige misdragingen zoals uitschelden of bedreigen van 

medewerkers moet u er rekening mee houden dat Patrimonium u sancties op zal leggen, zoals bijvoorbeeld 

een kantoorverbod, het registreren van de incidenten in Woonnet Rijmond of zelfs het beëindigen van de 

huurovereenkomst. 

Bij bedreiging van medewerkers of het gebruik van geweld zal altijd door Patrimonium aangifte worden 

gedaan. Ontstane schade zal altijd op de dader(s) worden verhaald. Ook zal Patrimonium in dit soort 

gevallen bezien of aanvullende sancties nodig zijn. 

Wij gaan er echter van uit dat er een goede en aangename samenwerking tussen u en onze medewerkers 

zal ontstaan.  

 

 


