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lnleiding

De gemeente Weert wil haar medewerkers beschermen tegen en voorbereiden op agressie en

ongewenst gedrag en ook tegen de nadelige gevolgen hiervan. Het uitgangspunt is dat agressie en

ongewenst gedrag niet wordt getolereerd en er sancties volgen na een contact waarbij agressie en/of

ongewenst gedrag is getoond. Een veilige werkomgeving is een belangrijk speerpunt binnen de

organisatie waarin de veiligheid van de medewerker centraal staat.

Dit document richt zich op het voorkomen en beheersen van agressieve situaties. Het is een levend

document dat door gebruik en ervaringen periodiek bijgesteld kan worden.

Hierin staat het volgende centraal:

- Wat verwachten we ten aanzien van het gedrag van onze bezoekers?

- Wat kunnen we zelf doen om agressie (overschrijding / overtreding van de huisregels)

zoveel mogelijk te voorkomen?

- Hoe handelen we na agressie en/of ongewenst gedrag?

Niet elke situatie laat zich vangen in een protocol. Het blijft daarom belangrijk om met elkaar het

onderwerp agressie bespreekbaar te houden, te leren van incidenten en van de toegepaste

werkwijzen.

De aanpak van agressie en ongewenst gedrag richt zich niet alleen op die medewerkers, die door hun

functie de meeste kans lopen om geconfronteerd te worden met agressiviteit, maar op de gehele

gemeentelijke organisatie. Alle medewerkers moeten hierbij betrokken worden. Ook die

medewerkers die door hun functie niet of nauwelijks geconfronteerd worden met agressie, zullen

doordrongen moeten zijn van het feit dat ook zij invloed hebben op het ontstaan, het aanpakken het

omgaan met agressie, voor zichzelf , maar ook voor hun collega's.

2



1. Organisatienorm

De gemeente Weert heeft als organisatie een definitie vastgesteld van agressie en ongewenst
gedrag. Deze definitie wordt als norm gehanteerd voor de gehele organisatie. Hiermee hangt het
melden van agressie en geweld en de eventuele sancties die volgen, niet langer af van de
persoonlijke perceptie van de medewerkers, maar geldt deze norm als maatstaaf voor iedere
medewerker. Op deze manier wordt voorkomen dat degene met de dikste huid bepaald wat er gaat
gebeuren en kunnen werknemers niet tegen elkaar uitgespeeld worden, aangezien er duidelijkheid is

over wat wel en niet geaccepteerd wordt.

De definitie van agressie en geweld die de gemeente Weert hanteert is de volgende:

"Het welbewust verbdal uiten, gebruíken van fysíeke krøcht ol mocht, don wel het dreigen
daarmee, gerícht tegen een werknemer, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden
met het verríchten vøn de publieke toak, wot resulteert of wddrschíjnlijk zal resulteren in een
gevoel vøn bedreígíng, materíele schdde, letsel, psychîsche schode of de dood".

Organisatienorm:

- lndien bovenstaande van toepassing is op een feitelijke situatie binnen onze organisatie

dient de medewerker het voorval te melden bij de direct leidinggevende en te alarmeren

indien nodig;

- Samen met de leidinggevende worden eventuele vervolgsancties afgesproken;

- Als tot een sanctie wordt overgegaan, wordt dit binnen 48 uur schriftelíjk aan de dader

meegedeeld;

- Bij een strafbaar feit wordt door de organisatie altijd aangifte gedaan bij de politie. Dit

gebeurt onder domicilie van de werkgever;

- Eventuele schade wordt verhaald op de dader.
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2. Doelstelling van een veilige werkomgeving

Binnen de gemeente Weert werken we samen aan een gezonde en veilige werkplek. Wij realiseren

ons dat veiligheid van de werkomgeving een efficiënte, representatieve werkomgeving en een

gezonde, doeltreffende en comfortabele werkplek vereist.

Met dit document willen we dan ook bereiken dat:

- Het gevoel van veiligheid voor de medewerker verhoogd wordt door middel van duidelijke,

uniforme procedures en een concreet bruikbaar plan;

- Een persoonsvriendelijk klimaat gecreëerd wordt door middel van preventie,

incidentbeheersing en nazorg;

- Het door middel van duidelijke boodschappen en grenzen aan te geven ten aanzien van

onze bezoekers, agressie en geweld voorkomen wordt, dan wel verder ingeperkt wordt.
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3. Wat is'niet acceptabel'gedrag?

Niet acceptabel gedrag is een brede term waaronder diverse vormen van agressie, ongewenst gedrag

en geweld vallen. Vormen van agressie, ongewenst gedrag en geweld kunnen zich voordoen zowel
binnen als buiten de muren van de gemeentelijke gebouwen.

Vormen van ongewenst gedrag:

.Verbaalgeweld

.Fysiek geweld

¡Discriminatie

.Seksuele intimidatie

.Overige intimidatie

Verbaalgeweld
. Schreeuwen
. Schelden
. Vernederen
. Treiteren
. Pesten
. Vals beschuldigen

Fysiek geweld
. Dtjwen, trekken
. Slaan, vastgrijpen, schoppen, bijten
. Gooien met / vernielen van voorwerpen
. Fysiek hinderen
. Spugen
. Diefstal van eigendommen
. Verwonden / Geven van een kopstoot
. Roofoverval

Discriminatie
. Naar huidskleur
. Naar sekse
. Naar leeftijd
. Naar geloofsovertuiging
. Naar seksuele geaardheid of voorkeur

Seksuele intimidatie
. Seksueel getinte opmerkingen / blikken
. Exhibitionisme
. Seksueel getinte email, sms of app
. Seksuele chantage
. Hijgers
. Seksuele handtastelijkheden / Aanranding /
Verkrachting

Overige intimidatie
.Dreigen / Bedreigen / Onder druk zetten
. Bedreigende gebaren maken
.Chanteren
. Bekladden
.Dreigbrief of email
.Gezinsleden bed reigen
.Stalken / Achtervolgen
.Bommelding
.Wapengebruik
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Huisregels

Er is een verwachtingspatroon van mensen die onze organisatie bezoeken. Dit verwachtingspatroon

is uitgeschreven in huisregels. Bij binnenkomst van onze gemeentelijke gebouwen zijn deze

huisregels voor de bezoekers, duidelijk zichtbaar.

De flyer met huisregels is opgenomen in de bijlagen.

Een klant van de gemeente Weert mag verwachten dat:

1. Aanvragen correct en binnen de wettelijke afhandelingstermijn worden afgehandeld;

2. De klant met begrip en respect door onze medewerkers wordt behandeld;

3. Er een goede en duidelijke bereikbaarheid is;

4. Er op een correcte wijze wordt omgegaan met persoonlijke gegevens;

5. De klant door middel van juiste informatie en een eerlijke voorlichting op de hoogte wordt

gehouden;

Een medewerker van de gemeente Weert mag verwachten dat de klant:

1. Respect toont voor zijn/haar persoonlijke integriteit;

2. Medewerking verleent naar gelang zijn mogelijkheden en afspraken nakomt;

3. Correct is in het doorgeven van de benodigde informatie;

4. Boos mag zijn, maar dat er geen geweld of agressief gedrag wordt vertoond;

Dit geldt voor alle vormen van contact tussen klant en medewerkers van de gemeente Weert.
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4. lnstructies voor een veilige werkomgeving/werkplek

ln dit hoofdstuk beschrijven we stapsgewijs de procedure hoe om te gaan met agressie en
ongewenst gedrag op kantoor, op straat, in een woning/pand, aan de telefoon of in schriftelijke
communicatie. De werkwijze en rol van het Alarm Opvolg Team is terug te lezen in het document
'protocol Alarm Opvolg Team (AOT)', opgenomen als bijlage.

1) Veiligheid op kantoor I aan de balie

Probeer de klant
rustig te krijgen

Klant blijft agressief of het
wordt erger

Klant past gedrag aan en wordt
rustiger

Gesprek wordt voortgezet, mits
gedrag rustig blijft

Geef de grens aan als

waarschuwing en geef klant de

keuze

Beëindig het gesprek,

alarmeer, middels knop het
Alarm Opvolg Team

Medewerker doet melding via

het agressiemeldingsformu lier,

eventuele sancties volgen

Klant gaat weg

Klant gaat niet weg en blijft
agressief

Alarm Opvolg Team *

sommeert klant het pand te
verlaten (zo nodig 3x)

Klant gaat weg Medewerker doet melding via

het agressiemeldingsformulier,

eventuele sancties volgen

Klant geeft geen gehoor, gaat

niet weg

Politie wordt ingeschakeld, medewerkers
verlaten de ruimte

Eventuele sancties volgen, registreren en

aangifte bij de politie
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Afhandeling procedure:

- De betrokken medewerker zorgt voor een volledige melding via het

agressiemeldingsform ulier

(eventueel ondersteund door een lid van het Alarm Opvolg Team).

- Het incident wordt geregistreerd bij HRM en de lcidinggevende alsook de burgemeester

Worden hiervan in kennis gesteld

- De leidinggevende draagt zorg voor opvang, begeleiding en nazorg van de betrokken

medewerker.

- De agressor ontvang na het incident een uitnodiging voor een gesprek met de coördinator

van het AOT-team. Tijdens dit orde-gesprek vindt wederhoor plaats en wordt, indien nodig,

een waarschuwingsbrief of een br¡ef ontzegging toegang gemeentehuis uitgereikt.

- lndien er strafbare feiten zijn gepleegd doet de coördinator van het AOT-team of de

leidinggevende aangifte bij de politie.

2) Veiligheid tijdens een werk-/huisbezoek

Tijdens een werk-/huisbezoek kunnen we het risico lopen om geconfronteerd te worden met

agressie of ongewenst gedrag. Het is daarom belangrijk om altijd een aantal veiligheidsregels in acht

te nemen. Je bent immers tijdens een werk-/huisbezoek meestal op jezelf aangewezen. Bereid je

daarop voor!

Preventief

Een goede voorbereiding is 90% van het succes van je bezoek!

- Neem altijd je GSM mee (indien mogelijk, voorzien van alarmknop);

- Noteer in outlook je afspraak, met daarbij de tijdsduur van het bezoek en de gegevens van

de klant;

- Bereid je voor op het gesprek, lees je in, in het dossier of vraag zaken na bij een collega;

- lndien je van te voren al weet dat het een risicovol bezoek betreft, ga dan met z'n tweeën

of overweeg toch het gesprek op kantoor te voeren.
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Tijdens het bezoek

Een klant kan het huisbezoek als een inbreuk op zijn of haar privacy beschouwen of het als
bedreigend ervaren. Respecteer dan ook de omgeving van de klant. Je komt bij iemand in huis!
Hiermee kun je al veel frustratie voorkomen.

- Bekijk bij het binnengaan van de woning de mogelijke vluchtroutes en ga zelf aan de kant

van de deur zitten;

- ls er sprake van (verbale) agressie of ongewenst gedrag, wijs de klant hier tactvol, maar

duídelijk op, waarna het gesprek verder kan gaan;

- Lukt dit niet... dan aangeven dat je het bezoek beëindigd en vertrekt;

- Stel jezelf altijd in veiligheid en bel 112. Sein daarna je leidinggevende en collega's in.
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Werk-/huisbezoek

Afhandeling proced ure:

- De betrokken medewerker zorgt voor een volledige melding via agressiemeldingsformulier

- Het incident wordt geregistreerd door HRM en de burgemeester wordt hiervan in kennis

gesteld

- De leidinggevende draagt zorg voor opvang, begeleiding en nazorg van de betrokken

medewerker en bepaalt in overleg met de medewerker de eventuele sancties

- lndien er strafbare feiten zijn gepleegd doet de leidinggevende aangifte bij de politie

Probeer de klant

rustig te krijgen

Klant past gedrag aan en wordt
rustiger

Gesprek wordt voortgezet, mits

gedrag rustig blijft
Klant blijft agressief of het

wordt erger

Geef de grens aan als

waarschuwing en geef klant de

keuze

Klant blijft agressief of het

wordt erger

Beëindig het gesprek en verlaat

de locatie

Licht meteen je leidinggevende

en collega's in

Medewer ker rJt-lel. rttelding via

het agressiemeldingsformulier,

eventuele sancties volgen
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Een veilig telefoongesprek

Afhandeling procedure:

- De betrokken medewerker zorgt voor een volledige melding via het

agressiemeld ingsform u lier

- Het incident wordt geregistreerd door HRM en de burgemeester wordt hiervan in kennis

gesteld

- De leidinggevende draagt zorg voor opvang, begeleiding en nazorg van de betrokken

medewerker en bepaalt in overleg met de medewerker de eventuele sancties

- lndien er strafbare feiten zijn gepleegd doet de leidinggevende aangifte bij de politie

Probeer de klant
rustig te krijgen

Klant blijft agressief of het
wordt erger

Klant past gedrag aan en wordt
rustiger

Gesprek wordt voortgezet, m¡ts
gedrag rustig blijft

Geef de grens aan als

waarschuwing en geef klant de

keuze

Vraag indien mogelijk een

collega om mee te lu¡steren en

laat de klant dit weten

Klant blijft agressief of het
wordt erger

Geef aan het gesprek te
beëindigen en dat de klant mag

terugbellen als hij/zij rustig.

Hang vervolgens ook echt op!

Licht meteen je leidinggevende

en collega's in

Medewerker doet melding via

het agressiemeldingsformulier,

eventuele sancties volgen
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3) Veiligheid in geschrift

Het komt voor dat de organisatie een schrijven ontvangt, dit kan zowel in de vorm van een brief als

een email, sms of app, waarin enige vorm van agressie en/of ongewenst gedrag voorkomt. Op dit

schrijven reageren wij niet inhoudelijk en is het beleid ook van toepassing.

lndien er schriftelijke agressie en/of ongewenst gedrag wordt waargenomen, dan wordt dit als volgt

afgehandeld:

- De betrokken medewerker gaat hierover in gesprek met de leidinggevende;

- De leidinggevende draagt zorg voor opvang, begeleiding en nazorg van de betrokken

medewerker indien nodig en bepaalt in overleg met de medewerker de eventuele sancties;

- De betrokken medewerker zorgt voor een volledige melding via het agressiemeldings-

formulier;

- Het incident wordt geregistreerd door HRM en de burgemeester wordt hiervan in kennis

gesteld

- lndien er strafbare feiten zijn gepleegd doet de leidinggevende aangifte bij de politie.
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5. Opvang, begeleiding en nazorg

Agressie, geweld en andere vormen van ongewenst gedrag kunnen een grote impact hebben op het
welzijn van onze medewerkers en uiteindelijk zelfs leiden tot z¡ekteverzuim of langdurige uitval. Om
dit te voorkomen is nazorg na afloop van een incident van grote waarde. lndien een incident heeft
plaatsgevonden zal de desbetreffende medewerker dit melden bij zijn of haar leidinggevende, ook
via HRM zal de melding gedaan worden bij de leidinggevende. De leidinggevende neemt het
voortouw in het nazorgtraject. Dit nazorgtraject bestaat uit de drie volgende stappen.

Stap 1: Opvang

De eerste opvang na een incident gebeurt zo spoedig mogelijk na afloop van het incident door de
leidinggevende en bij diens afwezigheid door zijn/haar vervanger. De leidinggevende gaat het eerste
gesprek aan met de betrokken medewerker.

Tijdens dit eerste gesprek zal de leidinggevende onderstaande punten behandelen:

- De medewerker zijn/haar verhaal laten vertellen;

- Luisteren naar de emoties van de medewerker;

- De medewerker emotioneel steunen;

- De medewerker laten ontladen;

- Eventuele praktische zaken regelen, zoals het informeren van het thuisfront, vervanging op

de werkvloer en vervoer.

lndien noodzakelijk, is het tevens de taak van de leidinggevende om gepaste professionele hulp aan
te bieden in overleg met HRM. Dit kan in de vorm van:

- Medische hulp;

- Psychologische hulp;

- Hulp bij materiele schade.

De medewerker heeft de vrije keuze om hier al dan niet op in te gaan.

Tevens is het in dit soort situaties van belang dat er door de overige collega's begripvol wordt
gereageerd.

Stap 2: Begeleiding

Het is belangrijk dat de leidinggevende regelmatig bij de medewerker die slachtoffer werd van
agressie of ongewenst gedrag toetst hoe deze de situatie verwerkt en er mee omgaat. Sommige
situaties zullen weinig impact hebben en snelvergeten zijn, maar het is heelgoed mogelijk dat de
medewerker door een verwerkingsproces moet na de voorgevallen gebeurtenis.

Door af en toe te toetsen hoe de medewerker zich voelt en met de situatie is omgegaan wordt op
een positieve manier bijgedragen aan het verwerkingsproces. Praten helpt om de gebeurtenis
'normaler' te laten worden en op de achtergrond te laten verdwijnen, zodat de medewerker het los
kan laten. Handvaten om te toetsen hoe een medewerker zich eronder voelt zijn:

- Vragen hoe de medewerker zich voelt;
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- Navragen hoe hij/zij thuis werd opgevangen;

- lnformeren over de verwerking en verwerkingsreacties;

- lnformeren over reacties uit de omgeving (bv. collega's);

- Bespreken hoe het werk wordt hervat.

Wanneer er sprake is van posttraumatische klachten dient de leidinggevende dit te bespreken met

de medewerker en eventueel (opnieuw) professionele hulp aan te bieden. De situatie dient dan ook

in het team te worden gebracht, zodat alle medewerkers geïnformeerd kunnen worden over wat er

precies gebeurd is. Dit geeft het slachtoffer en de collega's de gelegenheid om hun ervaringen en/of

emoties te uiten.

Stap 3: Nazorg

De meeste mensen zullen de gebeurtenissen op eigen kracht verwerken met steun uit hun omgeving

Het verwerken gebeurt door (geleidelijke) confrontat¡e met alles wat er gebeurd is.: de feiten, de

gevoelens en deze niet uit de weg gaan. De verwerking van deze gebeurtenissen verloopt bij

iedereen ongeveer op dezelfde manier. Er zijn namelijk drie fasen te onderscheiden: ontlading,

doorwerking en herstel. De heftigheid en tijdsduur van deze fasen loopt bij een ieder echter sterk

uiteen.

6. Sanctiemogelijkheden

Binnen onze organisatie beschikken we over een aantal sanctiemogelijkheden. De leidinggevende

bepaald in overleg met de medewerker welke sanctie nodig is voor het betreffende incident. Het

gaat hier om de volgende sanctiemogelijkheden:

1. Uitnodiging voor gesprek

Als het AOT-team ingeschakeld is bij een incident dan stopt op dat moment het gesprek met

de agressor. De persoon wordt door het AOT-team verzocht het gebouw te verlaten en hem

wordt verteld dat hij zo snel mogelijk een uitnodiging ontvangen voor een gesprek met de

coördinator van het AOT-team. Tijdens dit orde-gesprek vindt wederhoor plaats, wordt

indien nodig de waarschuwingsbrief of brief ontzegging stadhuis uitgereikt en worden indien

nodig opnieuw afspraken ingepland met de betreffende afdeling waarmee de persoon in

gesprek was ten tijde van het incident.

Bij het incident waarbij het AOT-team niet ingeschakeld is, is het aan de leidinggevende om

te bepalen of een uitnodiging voor een gesprek op zijn plaats is.

2. Waarschuwingsbrief

Bij schriftelijke agressie wordt standaard een waarschuwingsbrief verzonden. Tijdens een

orde-gesprek wordt, als het de eerste keer is dat de persoon agressief is, een

waarschuwingsbrief uitgereikt. ls er sprake van een tweede keer of is de agressie

buitensporig dan ontvang de persoon een brief met ontzegging toegang tot het stadhuis.

Komt de persoon niet op de uitnodiging voor het gesprek dan ontvangt hij schriftelijk

(aangetekend) een waarschuwingsbrief dan wel een brief met ontzegging toegang tot het

stadhuis.
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3. Toegangsverbod tot gemeentelijke panden

lndien iemand na het ontvangen van een waarschuwingsbrief, de huisregels van de
gemeente Weert overtreedt en agressie, dan welgeweld gebruikt tegen onze medewerkers,
dan zal aan hem/haar de toegang tot de gemeentelijke panden ontzegd worden. De

leidinggevende bepaald in overleg met de medewerker de duur van de ontzegging. lndien
een ontzegging wordt opgelegd, dan wordt de gehele organisatie hiervan op de hoogte
gesteld.

4. Aangifte bij de politie

lndien er strafbare feiten zijn gepleegd, doet de coördinator van het AOT-team of de
leidinggevende altijd aangifte bij de politie. Dit gebeurt onder domicilie van de organisatie.

7. Training

Vervelende of agressieve klanten kunnen een enorme negat¡eve invloed hebben op een

medewerker. Daarom krijgen medewerkers die met agressie of ongewenst gedrag geconfronteerd
kunnen worden, minimaal eens per jaar een training 'omgaan met agress¡e en ongewenst gedrag'.

Het uitgangspunt is dat de ervaringen en praktijksituaties van de medewerkers centraal staan. Het
doel is de weerbaarheid te vergroten, waardoor de medewerkers (nog) meer persoonlijke invloed uit
kunnen oefenen bij dwingend of agressief klant gedrag. ln de trainingen wordt ook stil gestaan bij het
de-escaleren van agressief en ongewenst gedrag.

Naast de algemene training die medewerkers krijgen hebben de leden van het AOT-team een
intensievere training gevolgd over hoe te handelen als AOT teamlid. Tenminste 2 maal per jaar
volgen de AOT teamleden een bijscholingscursus.
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GEMEENTE vtlEERT

Agressiemeldingsformulier voor medewerkers gemeente weert

Naam klant/bezoeker/burger
Adres
Postcode

Telefoonnummer
Geboortedatum
Eventueel kenteken auto

Klacht is ingediend door (naam) d.d.:

Betrokken collega's (namen) :

Incident vond plaats d.d.:

Op welke wijze uitte het geweld zich:

Is er sprake van schade, zo ja welke?

Materieel
Lichamelijk letsel

Dit formulier dient altijd toegezonden te worden aan de Arbo-coördinator van
HRM.

L7
Wilhelminasingel 101

Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



GEMEENTE ttlEERT

De heer / Mevrouw

WEERT

Onderwerp
BSN
Behandelend ambtenaar
Algemeen nummer
Bijlage(n)

uitnodiging ordegesPrek

: (0a95) s75 000

Datum

Beste meneer / mevrouw,

Uw gedrag:
Op ã¿atum] had u een afspraak met twee medewerkers van de afdeling ..... ( bijv. Werk Inkomen
en Zorgverlening (WIZ)) in het stadhuis van Weert. Dit gesprek is niet volgens onze huisregels
verlopen. Hierover gaat deze brief.

Uitnodiging voor gesPrek:
Vanwegã uw ge¿raõ wordt u uitgenodigd voor een ordegesprek op <datum>. U kunt zich melden

aan de centrale bai¡e van het stadhuis in Weert. Het adres is Wilhelminasingel 101 te Weert' Het
gesprek heeft u met <naam>, de coördinator van het Alarm Opvolg Team (AOT).

op tijd
Zorgt u ervoor dat u op tijd naar de afspraak komt
maximaal een half uur kan duren'

Houdt u er rekening mee, dat de afspraak

Met vriendelijke groet,

Naam ambtenaar

1_8

Wilhelminasingel 101
correspondent¡e: Postbus 950, 6000 Az Weert

Telefoon: 14 0495 of (0a95) 57 50 00 - E:mail: gemeente@weert'nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



GEMEENTE vvEERT

De heer/ Mevrouw

WEERT

Onderwerp
BSN
Behandelend ambtenaar
Algemeen nummer
Bijlage(n)

Sch riftel ij ke waa rschuwi ng

: (0a95) s75 000

Uitreikdatum

Beste meneer/mevrouw ,

Uw gedrag:
Op <datum> bezocht u het stadhuis aan de Wilhelminasingel 101 in Weert. Tijdens uw
bezoek heeft u zich verbaal agressief gedragen tegen medewerker(s) korte omschrijving
. Hierover gaat deze brief.

Gesprek:
Op <datum> heb ik een gesprek met u gehad over uw gedrag. Tijdens dit gesprek is
verteld dat dit gedrag niet wordt getolereerd. Daarnaast heeft u deze waarschuwingsbrief
en uitleg gekregen over onze huisregels.

Gewenst gedrag:
Uw gedrag belemmert de normale gang van zaken in het gemeentehuis Weert en wordt
door onze medewerkers als agressief en daarom als ongewenst ervaren.
Ik verwacht dat u zich bij volgende bezoeken aan ons gemeentehuis correct gedraagt
tegenover onze medewerkers en bezoekers van het gemeentehuis.

Bij herhaling van soortgelijk gedrag zal de gemeente Weert genoodzaakt zijn gepaste
maatregelen in overweging te nemen, waarbij een toegangsverbod voor het
gemeentehuis niet wordt uitgesloten.

Tot slot:
Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op met de coördinator van het AOT-team
mevrouw van de Ven via telefoon nummer (0495) 575 000.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,
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GEMEENTE vvEERT
Aangetekend/ Uitgerei kt
Naam
Adres
postcode

BSN
Algemeen nummer (049s) s7s 000

Verzenddatum

Onderwerp : Ontzegging toegang stadhuis Weert

Beste meneer/mevrouw

Uw gedrag:
Op ........ heeft u een gesprek gehad in het gemeentehuis van Weert. U wilde <omschrijving van
wat de klant kwam doen (bijv. u wilde uw rijbewijs verlengen)>. Tijdens dit gesprek heeft u
<omschrijven wat gebeurde (bijv. verbaal agressief en zeer bedreigend gedrag vertoond tegen één
(of meerdere) van onze medewerkers),>. Hierover gaat deze brief.

Gesprek:
U heeft vandaag met mijn collega een gesprek gehad over uw gedrag. Hierin ls verteld dat dit
gedrag niet wordt getolereerd. Daarnaast heeft u uitleg gekregen over onze huisregels. Ook is u
deze brief met de ontzegging tot de toegang van het stadhuis Weert uitgereikt.

Ontzegging toegang tot stadhuis:
Met ingang van vandaag krijgt u een gebouwverbod voor de duur van 12 maanden voor het
stadhuis Weert, adres Wilhelminasingel 1O1 te Weert.
Het gebouwverbod eindigt op <datum>.

Aangifte
Naast het gebouwverbod heeft de gemeente Weert bij de Nationale Politie aangifte gedaan van
bedreiging.

Overtreding verbod
Als u uw gebouwverbod schendt en u toch vóór <datum> het stadhuis betreedt, pleegt u een
strafbaar feit. Wij zullen dan direct de politie inschakelen om u uit het gebouw te verwijderen.

Gelijktijdig zal met de inschakeling van de politie aangifte worden gedaan wegens het plegen van
een misdrijf als bedoeld in de artikelen 138 en 139 van het Wetboek van Strafrecht
(lokaalvredebreuk).

Noodza kel ijke afspraa k
Is er tijdens de periode van de ontzegging een afspraak met de gemeente noodzakelijk, dan zal
deze afspraak plaatsvinden op het politiebureau of onder toezicht van de politie/bewaking in het
stadhuis. U ontvangt hierover dan een bericht over de datum en het tijdstip.

Met vriendel ijke groet,
Namens burgemeester en wethouders,

<naam directeur>
concernd irecteur
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GEMEENTE vvEERT

Naam
adres
postcode en woonplaats

Weert, <datum>

Onderwerp : overtreding toegangsverbod stadhuis Weert

Beste meneer, mevrouw,

Op <datum> heeft u het stadhuis van Weert bezocht (Wilhelminasingel 101). U heeft dit
gedaan terwijl u weet dat u een verbod heeft om het stadhuis te bezoeken. Deze brief
gaat over het gevolg hiervan.

Aangifte bij politie
Wij doen aangifte bij de politie, omdat u een strafbaar feit heeft gepleegd. Het strafbare
feit is lokaalvredebreuk (artikel 139 en 139 Wetboek van Strafrecht). U mocht het
stadhuis niet betreden om u een toegangsverbod voor het stadhuis heeft. Dit heeft u
toch gedaan.

I'
Verlenging toegangsverbod stadhuis
Ook verlengen wij uw toegangsverbod met 6 maanden. Dit betekent dat uw
toegangsverbod doorloopt tot <datum>.

Noodza kel ijke afspraak gemeente
Is er tijdens de periode van de ontzegging een afspraak met de gemeente noodzakelijk,
dan zal deze afspraak plaatsvinden op het politiebureau of onder toezicht van de
politie/bewaking in het stadhuis. U ontvangt hierover dan een bericht over de datum en
het tijdstip.

Tot slot
Ik ga ervan uit dat u zich houdt aan het toegangsverbod voor het stadhuis van Weert
(wilhelminasingel 101). Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met mij op via
telefoonnu mmer 0495-575....

Met vriendelijke groet,

<voornaam en achternaam>
hoofd afdeling <naam afdeling>

27
W¡lhelminasingel 101

Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nt
Website : www.weert. n I - Twitter : www.twitter. com/ge meenteweert



Korte versie agressieprotocol (bij agressie op het stadhuis van Weert)
en procedure vastleggen stadhuisverboden

Procedure'agressÍe oon de balie'
t. Huisresels: deze hangen bij de ingang en er liggen folders bij de balies

2. Klant/bezoeker die agressief is of zich onfatsoenlijk of intimiderend gedraagt: medewerker meldt

dit altiid bii ziinlhaar leidingeevende (afdelingshoofd/teamleider)

3. Per situatie wordt bekeken of direct een stadhuisver bod wo onselpsd of dat een

waarschuwins plaatsvindt (afhankelijk van de ernst van het gedrag).

4. De leidinggevende stuurt een brief en nodigt de klant uit voor een gesprek (brief 'uitnodiging
gesprek'). De brief wordt aangetekend verzonden.

5. Komt de klant niet naar het gesprek? Dan wordt (afhankelijk van punt 3) een tweede
(waarschuwings)brief verstuurd (brief 'waarschuwing over uw onfatsoenlijke gedrag') of volgt

direct de brief met het stadhuisverbod (brief toegangsverbod stadhuis Weert). Ook deze brieven

aa ngetekend verzenden.
6. Er is een aoarte intranetpagina met de stadhuisverboden (via het startmenu), alleen toegankelijk

voor medewerkers met een baliefunctie, de medewerkers KCC, medewerkers facilitaire zaken,

medewerkers stadstoezicht, medewerkers HRM en alle leidinggevenden. Beheervindt plaats

door de applicatiebeheerders van Publiekszaken.
7. Leidinggevenden die één van bovenstaande brieven versturen, mailen deze ondertekende brief

naar: applicatiebeheerpubliekszaken@weert.nl (voor updaten intranetpagina) en naar

a.van.halbeek@weert.nl en HRM@weert.nl (voor registratie). De applicatiebeheerders van

Publiekszaken zorgen ervoor dat de gegevens op de intranetpagina komen (gegevens: foto,
naam, adres, woonplaats, BSN, geboortedatum, termijn, waarschuwing of stadhuisverbod,
eventue le opme rkingen/aantekeni ngen ).

Procedure 'een klont met een stadhuisverbod komt toch nøor het stadhuis'
L. Geef (als medewerker) de klant aan dat hij/zij een toegangsverbod voor het stadhuis heeft en

verzoek hem/haar het pand te verlaten.
2. Verlaat de klant het pand niet, of gaat hij in discussie? Roep het Agressie Opvang Team (AOT) op

via de alarmknop (die staat op de balies).

3. Het AOT zorgt ervoor dat de klant het pand verlaat.
4. Dit voorval wordt door het AOT gemeld bij apolicatiebeheerpubliekszaken@weert.nl en bij

a.van.halbeek@weert.nl en HRM@weert.nl.
5. Bij een noodzakelijke afspraak met de gemeente (bijv. verlopen van paspoort of rijbewijs of

gesprek bij WIZ) moet de klant zelf telefonisch contact opnemen met de gemeente (of als wij zelf

een afspraak wensen, bellen wij de klant voor een afspraak). Per situatie bekijkt de medewerker
samen met de leidinggevende of de afspraak op het politiebureau plaatsvindt óf (onder

begeleiding van stadtoezicht) op het stadhuis. Dit gebeurt in overleg met de leidinggevende.

6. Ook dit wordt gemeld bij applicatiebeheerpubliekszaken@weert.nl en bij
a.van.halbeek@weert.nl en HRM@weert.nl.
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Protocol Alarm Opvolg Team (AOT)

Inleidinq
Een Alarm Opvang Team (AOT) bestaat uit een selecte groep vaste medewerkers die op afroep
(middels een semafoon) wordt ingezet bij agressie-calamiteiten. Deze groep medewerkers werkt
volgens vaststaande, getrainde procedures en is er primair op gericht om de veíligheid van de
eigen medewerkers en bezoekers te waarborgen. Het AOT heeft een vaste coördinator
(leidinggevende).

Taken van het Alarm Opvolo Team

¡ stand-by staan bij preventie / risico gesprekken als bv. agressie wordt verwacht;
o hettevens bieden (indien gewenst) van ondersteuning bij orde- en risico gesprekken;
o verlenen van (ook) fysieke bijstand na alarmering of mondeling verzoek om hulp;
¡ het stabiliseren van de situatie, dempen van agressie en proberen de aandacht van de

agressor af te leiden;
o het inroepen van assistentie van de politie wanneer de agressor het pand niet verlaat of

wanneer daar om andere redenen aanleiding toe bestaat;
o het invullen van het agressieregistratieformulier wanneer het team is ingezet;
¡ beschikbaar zijn voor nazorg aan medewerkers die met agressie zijn geconfronteerd;
¡ het periodiek oefenen met de alarmprocedure en de inzet van het AOT;
¡ het zorgdragen tijdens agressie-incidenten voor de opvang van andere klanten/bezoekers

in het kantoor.

Manier van werken alarm opvolq team:
Alle semafoons staan beneden in de kast in de pantry op de begane grond. Er worden geen vaste
roosters gemaakt van wie welke pieper op een bepaalde dag heeft. Bij binnenkomst 's morgens
kijkt ieder of er nog een pieper op de oplader staat, zo ja dan neemt de AOT-er er een mee en zet
zijn/haar naam op het white-bord achter het pieper nummer. 's Morgens tussen 9.00 uur en 9.30
uur kijkt de coördinator of alle piepers opgehaald zijn, zo nodig wordt er een iemand gevraagd om
er nog een te nemen. Verzoek aan iedere AOT-er om de agenda actueel te houden zodat indien
nodig de coördinator kan kijken wie in de gelegenheid is om een pieper over te nemen.

Omdat niet alle AOT-ers dezelfde competenties en/of vaardigheden hebben is -rekening houdend
met ieders voorkeur en kwaliteit- een indeling gemaakt van wie welke pieper neemt. Bij voorkeur
neemt de genoemde AOT-er één van piepers mee zoals genoemd in onderstaand schema. Indien
noodzakelijk neemt de AOT-er een ander nummer. Ga de AOT-er tussendoor extern dan plaatst
hij/zij de pieper op de oplader en stuurt je een mailtje naar de gezamenlijke AOT-mailbox met het
bericht dat de pieper op de oplader staat. Tevens plaatst hij/zij een verzoek om de pieper (met
vermelding van het nummer) op te halen. De persoon die deze pieper ophaalt stuurt een mailtje
naar de AOT-mailbox met het bericht dat hij of zij de pieper heeft.

Taakverdelinq:
Pieper 1: Aanspreker van de agressor
Pieper 2: Aanspreker van de agressor:
Pieper 3: Opvang van betreffende medewerker
Pieper 4: Opvang/ wegleiden overige medewerkers
Pieper 5: Opvang/ wegleiden overige bezoekers
Pieper 6: Coördinator
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. Als het alarm gaat dan verzamelt het AOT-team zich zo snel mogelijk bij de pantry
beneden. De coördinator neemt de leiding en verdeelt de taken.

. Terwijl L en2 naar de plaats lopen waar alarm gemaakt is spreken ze af wie het gesprek
voert en wie als tweede man fungeert.

. Het doel is de agressor te vertellen dat hij het gebouw dient te verlaten. Doet hij dit niet
dat wordt hem verteld dat de politie gebeld wordt.

. Het werk van het AOT-team is primair gericht op het waarborgen van de eigen veiligheid
en de veiligheid van de eigen medewerkers en de bezoekers. Waarbij het belangrijkste is
dat we als team functioneren en dat gedurende het incident de coördinator de leiding
heeft.

. Na ieder incident volgt er een korte debriefing voor de vergaderruimtes beneden. Tijdens
dit gesprek kan ieder kort vertellen wat goed ging en wat leerpunten waren.

o Ieder incident wordt door de coördinator vermeld op de registratielijst en de burgemeester
wordt hiervan in kennis gesteld. Per kwartaal wordt deze lijst doorgestuurd naar de arbo-
coördinator van het team HRM.

. De coördinator meldt het incident ook bij de leidinggevende van de collega die de
alarmknop ingedrukt heeft.

. De agressor ontvangt na het incident een uitnodiging voor een gesprek. Marianne of Wilco
sturen deze uitnodiging (standaard brief) en voeren samen dit orde-gesprek.

¡ Is het incident dermate serieus dat er een gebouwverbod gegeven wordt dan gelden de
volgende afspraken:

Afsoraken qebouwverbod :

- Wordt er na een incident besloten tot een stadhuisverbod dan zorgen Wilco of Marianne
ervoor dat de benodigde brieven verstuurd worden en dat de benodigde personen
geïnformeerd worden.

- Alle personen die een stadhuisverbod hebben staan op de site'stadhuisverboden'. Deze
site is toegankelijk voor KCC, Balie, AOT-ers, BOA-s en beveiliging. De site is als volgt te
bereiken: start -> alle programmat -> stadhuisverboden -> stadhuisverboden.htm Op
deze site staan alle namen met foto's van mensen die een stadhuisverbod hebben. Onder
'bekijk verbod' staat tot welke datum het verbod geldt; onder'bekijk contactregistratie'
komen de opmerkingen van de regisseurs te staan. Aan de rechterzijde van de site staan
handige links.

- Iedere persoon die een stadhuisverbod krijgt, krijgt een regievoerder toegewezen. In de
brlef dle de persoon ontvangt staat wie zijn regievoercler is. De naam van de regievoerder
wordt ook op de site geplaatst.

- De regievoerder is het eerste aanspreekpunt, moeten er activiteiten plaatsvinden door of
voor de persoon met een verbod (bijvoorbeeld paspoortaanvraag) dan regelt de
regievoerder dat.

- Is het noodzakelijk dat iemand met een stadhuisverbod het stadhuis bezoekt dan kan dat
alleen nadat de regievoerder een afspraak heeft geregeld. Bezoek kan alleen plaatsvinden
onder begeleiding van een BOA van het team stadstoezicht.

- Op dit moment hebben we de volgende regievoerders: Minke Weijers, Wilco Driessen,
Sander Linssen, Liliane Fonteijn en Marianne van de Ven.

Alarmknoppen
De alarmknoppen voor het AOT bevinden zich op de volgende plaatsen
Centrale balie
Balie 1 t/m 5
Spreekkamer 6 + 7
Balie 8 + 9
Spreekkamer 70 Tlm t2
Industriekamer
Paardenmarktkamer I

De alarmknoppen onder de balies en spreekkamerbureau 's zijn bedoeld voor echte noodsituaties
zoals levensbedreigende situaties/ontvoering/ steek- schietincidenten.
Dit alarmsysteem staat direct in verbinding met de meldkamer van de politie.
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