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LEIDRAAD VEILIG BESTUUR
Omgaan met agressie, bedreigingen en intimidatie

Preventie en 
preparatie
Bewustwording
• Urgentie en  

gezamenlijke norm 
• Agressieprotocol met

interne meldprocedure 

Weerbare organisatie
• Kwetsbare processen

binnen de organisatie 
in kaart brengen  

• Aanpak integrale
beveiliging

Veilig Wonen 
• Woningscan en 

veiligheidsgesprek

Eigen weerbaarheid
• Trainingen en

crisisoefeningen

 Agressieprotocol

 Kwetsbare 

werkprocessen

Aanpak integrale 

beveiliging

Veilig wonen 

Trainingen veiligheid

Trainingen integriteit

Toolkit democratische 

weerbaarheid

 LIEC/RIEC

Reactie op 
concrete 
(be)dreigingen 
en incidenten 
Melden en aangifte
• Deel onveiligheids

gevoelens  altijd met 
de lokale driehoek

• Lokaal meldpunt
inrichten

• Opeenstapeling
meldingen kunnen
aangiftewaardig zijn

Stelsel bewaken 
en beveiligen
• Aanvullende

beveiligings maatregelen 
in het geval van  
(be)dreigingen

Aangifte en melding

 Gemeentelijk 

incidenten registratie 

systeem (GIR)

Stelsel Bewaken 

en Beveiligen

Begeleiding 
en nazorg
Ondersteuningsteam 
Weerbaar Bestuur 
• voor advies en socio

emotionele hulp van 
ervaringsdeskundigen 
of experts 

Langdurig vinger 
aan de pols
•  Nazorgprotocol
• Binnen de organisatie

oog voor elkaar
• Aandacht voor

de gezinsleden

Evalueer en herijk aanpak 

 Ondersteuningsteam 

Weerbaar Bestuur

Nazorg handleiding 

Slachtofferhulp Nederland

Instituut voor Psychotrauma
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Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur: 070-3738314 

Wilt u weten wat u kunt doen wanneer u zich belaagd of bedreigd voelt? 
 Of heeft u vragen rondom uw beveiliging of rechtshulp? Voelt u zich als 

vrouwelijke politica geïntimideerd? Heeft u behoefte aan nazorg, 
voor uzelf en/of uw gezin?

Om u bij deze vraagstukken te helpen, is het Ondersteuningsteam 
Weerbaar Bestuur (OT) ingericht. Burgemeesters, wethouders en  
raadsleden die geconfronteerd worden met vraagstukken rondom de eigen 
veiligheid (intimidatie, bedreiging, agressie en geweld) kunnen hier 
terecht. Heeft u een onveilig gevoel, maar bent u nog niet geconfronteerd 
met een concreet incident of wilt u juist over dat grijze gebied vertrouwe-
lijk sparren? Ook dan is het OT het juiste aanspreekpunt voor u. Het OT 
geeft lokale bestuurders en volksvertegenwoordigers in deze gevallen een 
vertrouwelijke steun in de rug en adviseert welke vervolgstappen gezet 
kunnen of soms moeten worden. 

Het OT is een aanvulling op de ondersteuning die de ministers van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid, de 
Commissarissen van de Koning en politieke partijen vanuit hun rol bieden. 
Het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur biedt een breed en snel in te 
schakelen netwerk van vakgenoten, experts en ervaringsdeskundigen.

Hoe werkt het?
U kunt vertrouwelijk contact opnemen via het telefoonnummer  
070-3738314. U krijgt dan een van de ondergenoemde contactpersonen van 
het Ondersteuningsteam aan de lijn. Dit team bestaat uit vertrouwenspersonen 
van de beroeps- en belangenverenigingen van burgemeesters, wethouders en 
raadsleden en het ministerie van BZK.

Deze contactpersoon denkt met u mee, adviseert en schakelt waar nodig 
netwerkpartners in. Dit netwerk van vak-/ambtsgenoten en ervaringsdeskun-
digen in de regio is beschikbaar voor snelle, praktische adviezen. Ook kunnen 
experts op het gebied van bijvoorbeeld beveiliging, rechtshulp en nazorg 
worden ingeschakeld. 

Aangifte, melding en schade
Wanneer u te maken krijgt met bedreiging, agressie of intimidatie is het 
verstandig om aangifte te doen bij de politie. Op die manier kunt u 
bijvoorbeeld geleden schade vergoed krijgen. Het is ook mogelijk om een 
melding bij de politie te maken. Dit gebeurt als het betreffende incident 
geen strafbaar feit oplevert. Wanneer de politie het incident registreert, 
kan deze informatie in de toekomst mogelijk bruikbaar zijn bij een nieuwe 
zaak tegen dezelfde dader. 

Nederlands Genootschap van 
Burgemeesters
Adviseur, 070-3738314

Wethoudersvereniging
Adviseur, 070-3738314

Nederlands Vereniging voor Raadsleden
Adviseur, 070-3738314

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties
Adviseur Netwerk Weerbaar Bestuur, 
politiekeambtsdragers@minbzk.nl

Voor actuele mailadressen: 
www.weerbaarbestuur.nl

http://www.weerbaarbestuur.nl
mailto:politiekeambtsdragers@minbzk.nl


Zelfscan
persoonlijke veiligheid 

voor ambtsdragers

Besluitvormingsprocessen
Burgemeesters, wethouders, raadsleden en andere politieke 
ambtsdragers zijn bepalend voor democratische en integere 
besluitvormingsprocessen. Vanuit die rol moeten zij open in 
de samenleving kunnen staan, het politieke debat vrij kunnen 
voeren en publieke taken vrij van dwang en drang kunnen 
uitoefenen. 

Agressie en geweld
Helaas blijkt uit de ‘Monitor Integriteit en Veiligheid Openbaar
Bestuur 2016’ dat ruim een kwart van de politieke ambts-
dragers slachtoffer is van agressie en geweld. Als politieke 
ambtsdragers zich bij het nemen van besluiten laten 
beïnvloeden door deze intimidatie, is dat een risico voor de 
integriteit, kwaliteit en continuïteit van het openbaar bestuur. 
Hierdoor kan het democratisch proces in gevaar komen. 

Zelfscan persoonlijke veiligheid
Wat kunt u, los van de maatregelen van de overheid, zelf doen 
om uw veiligheid te vergroten? Dit ontdekt u met de zelfscan 
persoonlijke veiligheid. De zelfscan bevat 18 vragen in 4 
categorieën:

Veiligheid in en om de woning

• Veiligheid en gezin

• Veiligheid en digitale communicatie

• Veiligheid onderweg

Speciaal voor politieke ambtsdragers heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) de zelfscan 
persoonlijke veiligheid ontwikkeld. Door het beantwoorden van 18 vragen in 4 categorieën kunnen politieke ambtsdragers 
nagaan wat ze kunnen doen om de kans om slachtoffer te worden van intimidatie en agressie te verkleinen. De zelfscan 
is gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader van het Netwerk Weerbaar 
Bestuur. 

Het CCV biedt burgemeesters en wethouders ook een 
gratis woningscan. Want ook als er niet direct een concrete 
dreiging is, is het verstandig om aandacht te besteden 
aan de veiligheid in en om de eigen woning. Tijdens een 
bezoek aan de woning brengt een veiligheidsadviseur van 
het CCV de veiligheidsrisico’s in kaart en geeft persoonlijke 
adviezen om de veiligheid te vergroten. Kijk voor meer 
informatie op www.hetccv.nl/woningscan.

GRATIS WONINGSCAN

Veiligheid en gezin

Het invullen van de zelfscan kost ongeveer 5 minuten. Na het 
invullen van de vragen, kunt u direct het persoonlijke advies 
met veiligheidsmaatregelen downloaden. De zelfscan
is te vinden op www.hetccv.nl/zelfscan. 

© het CCV
www.hetccv.nl

https://hetccv.nl/onderwerpen/veiligheid-politieke-ambtsdragers/zelfscan-persoonlijke-veiligheid/start-de-zelfscan-persoonlijke-veiligheid/
https://hetccv.nl/onderwerpen/veiligheid-politieke-ambtsdragers/zelfscan-persoonlijke-veiligheid/start-de-zelfscan-persoonlijke-veiligheid/
http://www.hetccv.nl/woningscan
https://hetccv.nl/onderwerpen/veiligheid-politieke-ambtsdragers/zelfscan-persoonlijke-veiligheid/start-de-zelfscan-persoonlijke-veiligheid/
http://www.hetccv.nl/zelfscan


Woningscan 
voor politieke 
ambtsdragers

Veilige woning
Ook als er niet direct een acute dreiging is, is het verstandig 
om aandacht te besteden aan de veiligheid in en om de eigen 
woning van bestuurders. Daarom biedt het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), in opdracht van 
het Netwerk Weerbaar Bestuur, een gratis woningscan aan 
voor zowel burgemeesters, wethouders en raadsleden 
alsook gedeputeerden, Commissarissen van de Koning en 
waterschapsbestuurders.

Scan en veiligheidsgesprek  
Tijdens de woningscan brengt een veiligheidsadviseur 
van het CCV in kaart wat de veiligheidsrisico’s zijn en gaat 
daarover in gesprek met de bestuurder. Thema’s die aan bod 
komen zijn bijvoorbeeld agressie en geweld, woninginbraak, 
woningoverval, cybercrime en brandstichting. Daarbij wordt 
gekeken naar bouwkundige en elektronische maatregelen, 
maar ook naar het gedrag van de bewoners. 

Tijdens het bezoek krijgt de bestuurder direct tips wat hij/zij
zelf kan doen om de veiligheid in en om de woning te 
vergroten. De adviezen worden ook vastgelegd in een rapport
dat de bestuurder na afloop ontvangt. De scan is van toepas-
sing in situaties waarbij er nog geen concrete en serieuze 
dreigingen zijn. Is dat wel het geval, dan kunnen maatregelen 
worden getroffen in het kader van het stelsel bewaken en 
beveiligen.  

Politieke ambtsdragers kunnen in hun functie helaas wel eens te maken krijgen met agressie, bedreiging, intimidatie of geweld. 
Dit gebeurt vooral in het persoonlijk contact met inwoners, maar steeds vaker ook via social media of internet. Incidenten 
kunnen plaatsvinden in de werkomgeving, maar ook bij de privéwoning van een bestuurder. En dan wordt het wel heel 
persoonlijk. Het kan zorgen voor een gevoel van onveiligheid, ook bij gezinsleden, en verminderd werk- en woonplezier. 

Het CCV ontwikkelde de woningscan in opdracht van het 
Netwerk Weerbaar Bestuur en in samenwerking met:

“Een gesprek over veiligheid en een woningscan, op het 
moment dat er geen concrete dreiging was, had mij als 
wethouder een groter gevoel van veiligheid gegeven. Als 
kwetsbaarheden vooraf in beeld komen, kun je je gedrag of 
beveiliging preventief aanpassen. Toen er sprake was van een 
concrete dreiging, was er ‘in the heat of the moment’ minder 
tijd voor een woningscan. Dan lopen er allerlei zaken tegelijk 
en staat je hoofd (en dat van je gezin) er niet naar. Goed dat 
alle wethouders hier gebruik van kunnen maken.”

Ton Roerig, 
oud-wethouder

“Toen ik burgemeester werd, heeft de gemeenteraad 
ingestemd met een veiligheidsscan van mijn woning en 
het betalen van de preventieve aanpassingen. Niet omdat 
er sprake was van een concrete dreiging, maar vanuit de 
gedachte dat dit onderdeel is van goed werkgeverschap. 
Gelukkig hebben zich nooit incidenten voorgedaan maar 
het idee dat mijn woning was voorzien van adequate 
preventiemaatregelen gaf wel rust en dat is belangrijk. De 
gratis woningscan voor politieke ambtsdragers is bij uitstek 
het instrument om te komen tot passende maatregelen.”

Patrick van den Brink, 
oud-burgemeester

Ook geïnteresseerd in de gratis woningscan voor politieke 
ambtsdragers? Neem direct contact op met het CCV,  
secretariaat Lokale Veiligheid, telefoon: 030 751 67 99, e-mail: 
vwb@hetccv.nl. Meer informatie: www.hetccv.nl/woningscan.

© het CCV, www.hetccv.nl

mailto:vwb%40hetccv.nl?subject=
http://www.hetccv.nl/onderwerpen/veiligheid-politieke-ambtsdragers/


Bereid u voor op diverse vormen van beïnvloeding, 
intimidatie en bedreiging

Omgaan met intimidatie 
en bedreiging voor 
burgemeesters en 
wethouders

Opleidingsinstituut DJI



Voor wie

Burgemeesters en wethouders

Introductie

Als (lokale) bestuurder kunt u helaas worden 
geconfronteerd met diverse vormen van 
intimidatie, beïnvloeding en bedreiging. Met 
fysieke en/of stress symptomen – mogelijk 
ook voor uw omgeving – tot gevolg. Zo’n 
situatie komt vaak onverwacht. Wat te 
doen? Deze training bereidt u hierop voor.

Als onderdeel van het thema ‘Weerbaar 
Bestuur’ is de training ‘Omgaan met 
intimidatie en bedreigingen voor 
bestuurders’ ontwikkeld door het 
Opleidingsinstituut DJI.
Inmiddels gingen al 120 burgemeesters  
u voor. Vanwege dit grote succes en 
relevantie voor wethouders is de 
doelgroep van de training uitgebreid.

Doel
Na deze training:
• heeft u handvatten voor een 

handelingsrepertoire om in een 
vroegtijdig stadium de regie over 
de bedreigende situatie en het 
eigen functioneren te nemen

• heeft u inzicht in preventieve 
factoren en de-escalerend handelen

• kunt u beoordelen of actie nodig is en
zo ja, wie u daarbij kunt inschakelen

Programma

1. Preventieve focus
Welke inzichten zijn van belang om situaties 
met druk en intimidatie te voorkomen of 
tijdig te herkennen? Aan de orde komen de 
factoren die de eigen kwetsbaarheid 
kunnen verkleinen. Dit gebeurt langs drie 
invalshoeken: 

Kennis van en alertheid op het verloop van  
het proces
Vaak worden de eerste (zwakke) signalen 
niet opgemerkt. Omdat het proces van 
intimidatie en beïnvloeding vaak klein 
begint, is het van belang elk signaal te 
kunnen beoordelen. Aan bod komt:
• inzicht in het verloop van het proces 

van intimidatie en toenemende dreiging 
• signalen herkennen en beoordelen
• oordeelsvorming en dilemma’s; moet er 

wel of geen actie worden ondernomen?

Risico’s van het eigen gedrag
Aan bod komt:
• balans tussen zichtbaarheid en kwets-

baarheid op social media
• zelf oplossen of samenwerking zoeken; 

eigen visie op de begrenzing van de 
publieke rol. Impliciet leeft het idee dat 
de confrontatie met intimidatie en 
bedreiging bij de publieke functie hoort. 
Het risico hiervan is dat (te) lang wordt 
gewacht met het inschakelen van 
anderen/specialisten, omdat de 
bestuurder zelf een oplossing wil 
zoeken. 



Fysieke weerbaarheid 
Wanneer een functionaris zich getraind 
weet in basale technieken, vergroot dit het 
veiligheidsgevoel en verlaagt dit het 
spanningsniveau. In het programma maakt 
u daarom kennis met fysieke weerbaar-
heidstechnieken en spanningscontrole.

2. Het ondersteunende netwerk
In het geval van bedreiging, beïnvloeding 
en intimidatie dient een goede in- en 
externe structuur de bestuurder te 
ondersteunen. De bestuurder heeft inzicht 
nodig in de sociale kaart en instanties die 
hij kan betrekken. Aan bod komt:
• wat u binnen de eigen organisatie kunt 

inrichten
• welke externe instanties u kunt 

betrekken
de rolidentiteit: wat hoort bij uw verant-
woordelijkheid als bestuurder en wanneer 
schakelt u specialisten in?

3. Na afloop
Na een incident is het van belang de 
ervaringen naar de toekomst te vertalen. 
Aan bod komt:
• hoe u wijze lessen uit het verleden kunt 

gebruiken, zowel preventief als in 
aanpassingen van de structuur 

• handvatten om weer te komen tot een 
normalisatie van de situatie en het 
veiligheidsgevoel

Methode

Na theoretische inleiding oefent u – ook 
met een acteur – op basis van concrete 
casuïstiek en ervaringen met intimide-
rende en bedreigende situaties. Het kleine 
aantal deelnemers (maximaal tien per 
training), geeft ruimte voor uitwisseling 
van eigen ervaringen.

“Je gaat meestal aan de gang met de situatie en 
vergeet te kijken wat de situatie met jezelf doet. 
Daar ben ik me nu meer bewust van. En ook van wat 
je zelf kunt doen. De spanningscontroleoefening was 
een eye-opener: je ervaart echt wat intimidatie met je 
doet. Ik vond het een zinvolle dag.”

Een deelnemer



Deze training wordt mede mogelijk gemaakt door het  
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Opleidingsinstituut DJI 
Dienst Justitiële Inrichtingen 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Raamweg 9-11 
2596 HL Den Haag 
T 088 07 27150 
E  servicepunt@dji.minjus.nl 
www.oidji.nl

Data, locatie en aanmelden

Neem voor data en locatie contact op met 
ons Servicepunt, T 088 - 07 27 150. 
Aanmelden kan per e-mail naar  
servicepunt@dji.minjus.nl.

Duur in uren/doorlooptijd

1 dag van 9.00 tot 16.00 uur



Agressie of bedreigingen
Als politieke ambtsdrager kunt u helaas te maken krijgen met agressie, intimidatie of bedreigingen. Wanneer het u of uw 
collega overkomt is het verstandig om aangifte te doen bij de politie. Ook om daarmee bijvoorbeeld geleden schade 
vergoed te krijgen. 

Als het betreffende incident geen strafbaar feit oplevert, kunt u het incident wel bij de politie melden. Daarmee 
registreert de politie het incident en kan de informatie eruit voor de toekomst mogelijk wel bruikbaar zijn voor een 
nieuwe zaak tegen bijvoorbeeld dezelfde dader.

Veilige Publieke Taak
Veilige Publieke Taak (VPT) heeft landelijk als 
doelstelling dat werknemers hun publieke taak veilig 
kunnen uitoefenen en dat agressie en geweld tegen 
hen verminderd dient te worden. Er zijn op basis van 
deze doelstelling op veel plekken agressie- en 
geweldsprotocollen ontwikkeld.

Ook zijn er in de Eenduidige Landelijke Afspraken 
(ELA) afspraken gemaakt tussen politie en het 
Openbaar Ministerie over zaken als aangifte doen, 
vervolging en o.a. verhoging van de strafeis 
vastgelegd. In de ELA is verder vastgelegd dat 
incidenten bij mensen met een publieke taak de 
hoogste prioriteit hebben. Geef daarom bij het 
doen van aangifte of een melding duidelijk aan dat 
het om een VPT-zaak gaat. 

Mogelijke vragen bij het doen van aan-
gifte en schadeverhaal
In de rol die u vervult kan de vraag opkomen of het 
doen van aangifte zinvol is, en zo ja, op welke 
manier dat het beste gedaan kan worden. Wat is 
slim bij het doen van aangifte? Gaat u zelf aangifte 
doen of kan een ander dat voor u doen? Wat wilt u 
als organisatie uitstralen? Zo zijn er bijvoorbeeld 
verschillende mogelijkheden van doen van aangifte, 
bijvoorbeeld aangifte doen onder nummer, aangifte 
met domiciliekeuze (aangifte onder ander adres dan 
privéadres) of beperkt anonieme aangifte.

En wanneer aangifte is gedaan en er is schade 
geleden, hoe kunt u deze schade dan vergoed 
krijgen? Kan dit in het strafproces of moet hier een 
civiele procedure voor worden opgestart? En wat 
kunt u doen wanneer het openbaar ministerie uw 
aangifte seponeert?

Ondersteuning
Slachtofferhulp Nederland (SHN) ondersteunt hierbij niet alleen met opvang, maar ook met het verhalen van de schade. 
Waar mogelijk wordt dit al gedaan binnen het strafproces en biedt SHN ondersteuning bij dit lastige traject. 

Binnen het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur zijn experts beschikbaar die politieke ambtsdragers vertrouwelijk 
kunnen helpen en adviseren bij dilemma’s bij het doen van aangifte (zie ook www.weerbaarbestuur.nl).  

.

Aangifte, melden en schade

Aangifte?
Gewoon doen!

http://www.weerbaarbestuur.nl


Stelsel Bewaken en Beveiliging voor Politici

Inleiding
Als politieke ambtsdrager kunt u helaas te maken krijgen met agressie, intimidatie of bedreigingen. Wanneer het u of uw 
collega overkomt is het verstandig om aangifte te doen bij de politie. Ook om daarmee bijvoorbeeld geleden schade 
vergoed te krijgen. Als het betreffende incident geen strafbaar feit oplevert, kunt u het incident wel bij de politie melden. 
Daarmee registreert de politie het incident en kan de informatie eruit voor de toekomst mogelijk wel bruikbaar zijn voor 
een nieuwe zaak tegen bijvoorbeeld dezelfde dader.

Wat is het Stelsel Bewaken en Beveiligen?
• Het Stelsel Bewaken en Beveiligen is het geheel van

regel geving en afspraken die gaan over het voorkomen
van aanslagen op personen, objecten en diensten;

•  In het Stelsel werken het Openbaar Ministerie (OM),
politie, inlichtingen- en veiligheidsdiensten en
bestuurlijke organisaties samen;

• Ook regelt het Stelsel hoe op basis van dreigings- en
risico-informatie tot beveiligingsmaatregelen wordt
besloten en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering.

Verantwoordelijkheden
•  Burger zelf en diens werkgever: Uitgangspunt is dat de

eigen veiligheid primair de verantwoordelijkheid is van de
burger zelf (bijvoorbeeld goed hang- en sluitwerk aan de
woning) en, indien van toepassing, zijn werkgever om de
juiste beveiligingsmaatregelen te treffen (regulier veilige
werkomgeving);

• Als de veiligheid van mensen in het geding komt, kan het
OM in het kader van het Stelsel Bewaken en Beveiligen
adviseren dat de bedreigde en/of diens werkgever aanvul-
lende maatregelen treft (aanpassing/beveiliging (ambts)
woning, vervoer, e.d.). Voor raadsleden, wethouders en
burgemeesters is op grond van hun rechtspositie bepaald
dat hun beveiliging - op het werk maar ook daarbuiten
voor zover die een werkgeverszorg is - voor rekening komt
van de gemeente. Daarnaast heeft de werkgever de
verantwoordelijkheid voor veilige werkomgeving.

•  Is de aard en de omvang van de dreiging dermate dat de
persoon en werkgever daar zelf geen weerstand (meer)
tegen kunnen bieden dan treft de overheid aanvullende
maatregelen;

• Overheid: De taak om te bewaken en te beveiligen
maakt onderdeel uit van de politietaak om zorg te
dragen voor de daadwerkelijke handhaving van de
rechtsorde. De daadwerkelijke handhaving valt uiteen in
openbare orde handhaving onder verantwoordelijkheid
van de burgemeester, en strafrechtelijke handhaving
(waaronder begrepen de veiligheid van personen) onder
verantwoordelijkheid van de Hoofdofficier van Justitie
(HOvJ).

Informatie
• Aangifte doen: www.politie.nl/themas/aangifte-doen.html
• Maatregelen die u zelf kunt treffen (NB: het betreft

advies en afhankelijk van uw situatie is dit advies meer
of minder relevant)
• Maatregelen aan de woning: www.politiekeurmerk.nl
•  Tips over wat u zélf kunt doen om uw veiligheid te vergroten en waar u op kunt letten om risico’s te verkleinen vindt

u in de brochure “Uw eigen veiligheid” op www.nctv.nl.
• Circulaire Bewaken en Beveiligen: wetten.overheid.nl/BWBR0036811
• Informatie over de rol van de gemeente als werkgever in het Stelsel Bewaken en Beveiligen vindt u in de Leidraad

Veilig Bestuur (zie www.weerbaarbestuur.nl).

Wat kunt u zelf doen/hoe werkt 
het in de praktijk
• Preventie: u kunt veel zélf doen om uw veiligheid

te vergroten. Er zijn verschillende zaken waar u op
kunt letten om risico’s te verkleinen. Achterdocht
en angst zijn niet nodig en kunnen juist het
tegenovergestelde van een veilig gevoel bewerk-
stelligen. Bewust gedrag en een bewuste houding
maken u zekerder.

• Aangifte/melding doen: Wanneer u te maken
krijgt met agressie of bedreiging dan is het van
belang dat u aangifte/melding doet bij de politie.
Uw aangifte/melding wordt binnen de politie ter
kennis gebracht van de afdeling Regionale Conflict
en Crisisbeheersing (RCCB). Hier vindt een eerste
weging plaats of de dreiging op persoon, object, of
dienst in aanmerking komt voor beveiligingsmaat-
regelen. Indien de dreiging wel in aanmerking
komt voor het stelsel bewaken en beveiligen
besluit de HOvJ over nader duiden van de dreiging
en, indien nodig, tot het treffen van beveiligings-
maatregelen.

• Uw aangifte kan ook de start zijn voor strafrechte-
lijk onderzoek;

•  In ernstige gevallen kunnen OM en politie beveili-
gingsmaatregelen treffen, zoals (camera)toezicht of in
het uiterste geval persoonsbeveiliging.

• OM en politie kunnen ook de gemeente als werkge-
ver adviseren om aanpassingen/beveiligingsmaatre-
gelen te treffen aan woning en werkplek;

•  Melden: Het is mogelijk dat u in aanraking komt
met agressie, geweld, intimidatie of bedreigingen
en u twijfelt over het doen van aangifte. Dit kan
zijn omdat u zich afvraagt of het incident strafbaar
is of omdat u vindt dat u als politicus tegen een
stootje moet kunnen. Het is echter van belang om
in die gevallen incidenten wel te bespreken met de
lokale politie. Deze kunnen u adviseren over het al
dan niet doen van aangifte en uw melding wordt
als mutatie binnen de politie opgeslagen. Deze
opgeslagen informatie kan op een later moment
helpen om de dreiging rond uw persoon beter te
kunnen inschatten.

http://www.politie.nl/themas/aangifte-doen.html
http://www.politiekeurmerk.nl
https://nctv.nl/binaries/WEB_117467_NCTV_UwEigenVeiligheid_A5_tcm31-371131.pdf
http://www.nctv.nl
https://wetten.overheid.nl/BWBR0036811/2015-07-10
http://www.agressievrijwerk.nl/documenten/publicaties/2015/10/07/leidraad-veilig-bestuur-2015
http://www.agressievrijwerk.nl/documenten/publicaties/2015/10/07/leidraad-veilig-bestuur-2015
http://www.weerbaarbestuur.nl


Inleiding
Het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers (SIPA) is in het leven geroepen door het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vanaf 1 januari 2015 is het Steunpunt operationeel. Het SIPA functioneert 
onafhankelijk en is gepositioneerd binnen het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP).

Voor wie?
Het Steunpunt adviseert in eerste instantie commissarissen 
van de Koning, burgemeesters en voorzitters van 
waterschappen. Bij een signaal van een mogelijke 
integriteitsschending door een politieke ambtsdrager,  
zijn zij meestal de opdrachtgever tot integriteitsonderzoek.  
Soms overweegt de volksvertegenwoordiging om zelf 
opdracht te geven tot een onderzoek. Zij kan het SIPA  
dan ook inschakelen voor advies.

Wat doet het Steunpunt?
Het SIPA adviseert over de aanpak van mogelijke 
integriteitsschendingen door politieke ambtsdragers.  
Dit advies richt zich vooral op de manier waarop een goed 
integriteitsonderzoek moet verlopen.

Het Steunpunt inschakelen kan vanaf het eerste signaal van 
een mogelijke integriteitsschending. Dit stelt bestuurders in 
staat om van begin af aan weloverwogen beslissingen te 
nemen. Het Steunpunt doet zelf geen onderzoek.  
Bestuurders blijven zelf verantwoordelijk voor de gekozen 
aanpak en uitvoering.

Aanvullende taken van het Steunpunt zijn:
• algemene voorlichting geven over de aanpak van

integriteitsschendingen
• contacten met het onderzoeksveld onderhouden
• geanonimiseerd de relevante casuïstiek registreren
• nieuwe ontwikkelingen, trends en patronen signaleren

Vertrouwelijke informatie
Voor het delen van vertrouwelijk informatie zijn beveiligde faciliteiten aanwezig. Deelt u a.u.b. geen vertrouwelijke 
informatie (per post of per e-mail) voordat u hierover telefonisch contact heeft gehad.

Zie voor meer informatie www.steunpuntintegriteit.nl

Hoe werkt het?
U kunt contact opnemen met het Steunpunt 
voor een telefonisch gesprek met een adviseur.
Dit gesprek vindt plaats op dezelfde dag of 
tijdens de volgende werkdag.

Intake
Tijdens dit gesprek krijgt u op hoofdlijnen 
informatie over de aanpak van een mogelijke 
integriteitsschending, en eventueel een 
persoonsgericht integriteitsonderzoek.  
Ook wordt samen met u vastgesteld of het 
noodzakelijk is om uw specifieke casus in detail 
te bespreken.

Vervolggesprek
Voor een gedetailleerd gesprek over de casus 
volgt een tweede afspraak. Zo mogelijk 
bezoekt de adviseur u voor dit persoonlijke 
vervolggesprek.
Tijdens dit tweede gesprek kunt u in detail 
ingaan op de te nemen vervolgstappen.

Hans Groot

h.groot@caop.nl
Tel: 070-376 59 50

Laurens Raijmakers

l.raijmakers@caop.nl
Tel: 06-20 825 779

Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers

http://www.steunpuntintegriteit.nl
mailto:h.groot%40caop.nl?subject=
mailto:l.raijmakers%40caop.nl?subject=


Mental-check-up (MCU) 
Doelstellingen MCU 
Een mental-check-up (MCU) is een gesprek om de veerkracht met een functionaris 
in kaart te brengen. Het gesprek biedt de mogelijkheid om ervaringen op een rij te 
zetten en gevoelens te uiten. Het gesprek wordt geleid door een MCU-ervaren 
psycholoog die de werkcontext van betrokkene kent. Er wordt besproken wat iemand 
bezighoudt en wat hij/zij zelf kan doen om mentaal fit te blijven; het zelfinzicht en de 
eigen verantwoordelijkheid worden geactiveerd. 
De interviewer kan voorlichting geven over stressreacties (een normale reactie op 
een abnormale gebeurtenis), advies geven hoe de stress te reduceren en zo nodig 
bespreken hoe meer hulp in te schakelen. Naast deze preventieve werking en een 
eventuele  vroegsignalering van psychosociale klachten, resulteert het inbedden van 
MCU’s in de organisatie tot een vermindering van stigma rondom (openheid over) 
ervaringen en emoties. 

Wanneer een MCU? 
• Periodiek: bijvoorbeeld jaarlijks, voor alle of voor specifieke functionarissen (bijv.

burgemeesters en/of wethouders)
• Op aanvraag: de mogelijkheid wordt geboden tot een ‘ad hoc’ MCU op aanvraag

Rapporteren over MCU’s 
De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk en daarover wordt niet aan de 
opdrachtgever gerapporteerd.  

Voor wie zijn de kosten? 
Het IVP werkt voor organisaties die als werkgever optreden (voor lokale 
politieke ambtsdragers is dat de gemeente). Zij krijgen de kosten vanuit 
IVP gefactureerd. 

Meer informatie over het IVP 
Zie hiervoor www.ivp.nl of mail uw vraag naar info@ivp.nl. 
Tijdens kantooruren is het IVP bereikbaar op telefoonnummer 020 840 7620. 

POPA © IVP 2018 

http://www.ivp.nl/
mailto:info@ivp.nl


Politieke 
ambtsdrager 
en slachto� er
Wat wij voor u doen

Slachto� erhulp Nederland
Vandaag verder

0900-0101  
www.slachto� erhulp.nl

Neem contact op met 
Slachto� erhulp Nederland
Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur en Slachto� erhulp Nederland staan voor u klaar.

Kijk voor meer informatie op: www.slachto� erhulp.nl/weerbaar-bestuur

Als slachto� er van een strafbaar 
feit heeft u bovenstaande en

meer rechten. 

Kijk voor meer informatie op:
www.slachto� erhulp.nl

of bel 0900 - 0101

Slachto� erhulp Nederland
Vandaag verder

Informatie
U heeft recht op informatie over 
uw rechten, over het doen van 

aangifte en wat er na de aangifte 
met uw zaak gebeurt.

Bescherming
Bent u bang dat u opnieuw 

slachto� er wordt? Of bent u bang 
voor de verdachte? Laat dit weten 

aan de politie of o�  cier van justitie. 
Met u zoeken zij naar oplossingen 

zodat u zich veiliger voelt.

Contact met 
de dader

Vaak hebben slachto� ers en 
nabestaanden vragen aan de 
dader. Als slachto� er of als 

nabestaande heeft u het recht 
om te vragen om contact met de 

verdachte of dader.

Gratis hulp
U heeft recht op gratis hulp, advies 
en informatie van Slachto� erhulp 
Nederland. Wij bieden juridische, 
praktische en emotionele hulp.

Ondersteuning
U heeft recht op ondersteuning 
door een (kosteloze) advocaat. 

Ook kunt u de politie of het 
Openbaar Ministerie vragen of u 
zich mag laten bijstaan door een 

vriend, familielid of een van 
onze medewerkers.

Schadevergoeding
U heeft het recht om een 

schadevergoeding te vragen als  
u schade heeft geleden door een

strafbaar feit. Ook als nabestaande
van een slachto� er heeft u 

dit recht.

Aangifte doen
Iedereen heeft het recht om bij 
de politie aangifte te doen van 

een strafbaar feit. Voordat u 
aangifte doet, krijgt u informatie 
over wat er gebeurt tijdens uw 

aangifte en daarna.

Bent u 
slachto� er? 
Hier heeft u 

recht op 



Slachto� erhulp Nederland voor 
politieke ambtsdragers
Als politieke ambtsdrager kunt u helaas te maken krijgen met agressie, intimidatie, vernielingen of 
bedreigingen. Behalve de emotionele impact die dit op u en uw omgeving kan hebben, brengen 
dergelijke incidenten vaak ook het nodige papier- en regelwerk met zich mee. Slachto� erhulp 
Nederland kan u ondersteunen bij: 

■ De afweging om wel of geen aangifte te doen;

■ Het verzoeken tot een strafrechtelijk contact- of gebiedsverbod voor de verdachte;

■ Het vergoed krijgen van de geleden schade;

■ De uitoefening van uw rechten in het strafproces.

Uitoefening van uw rechten 
in het strafproces
Aangifte doen, contact met het Openbaar 
Ministerie, een strafzitting. Voor veel mensen 
is dit onbekend terrein. Slachto� erhulp 
Nederland ondersteunt bij het gebruik 
maken van uw rechten en geeft u overzicht 
in het strafproces.

Spreekrecht
Wij helpen u bij het voorbereiden van 
het spreekrecht en het opstellen van uw 
schriftelijke slachto� erverklaring.

Gesprek met de o�  cier van justitie
Na een ernstig misdrijf heeft u in sommige 
gevallen recht op een gesprek met de 
o�  cier van justitie. Dit gesprek wordt een
slachto� ergesprek genoemd. Tijdens het
gesprek vertelt de o�  cier van justitie hoe de
zaak verloopt en kunt u vragen stellen.

Contact met de dader
Contact met de dader kan antwoord geven 
op uw vragen en u helpen een plek te 
geven aan wat er is gebeurd. Perspectief 
Herstelbemiddeling kan het contact 
begeleiden. Lees meer op:
www.perspectiefherstelbemiddeling.nl

Wat doet Slachto� erhulp 
Nederland 
Elk slachto� er van een misdrijf, 
verkeersongeval of ramp verdient de 
beste hulp. Jaarlijks helpt Slachto� erhulp 
Nederland 200.000 slachto� ers en 
nabestaanden hun leven weer op te pakken 
na een ingrijpende gebeurtenis. Behalve 
emotionele hulp, biedt Slachto� erhulp 
Nederland ook praktische hulp en juridische 
ondersteuning. 

Bij ingrijpende gebeurtenissen is 
Slachto� erhulp Nederland bereikbaar 
voor crisisinzet bij verzoeken vanuit politie, 
GGD GHOR en gemeenten. 24 uur per dag, 
7 dagen per week.

Crisisinzet
Bij ingrijpende gebeurtenissen is 
Slachto� erhulp Nederland 24 uur per dag, 
7 dagen per week bereikbaar voor crisisinzet 
bij verzoeken vanuit gemeenten, politie 
en GGD GHOR. Onze piketteamleiders 
geven hierover (telefonisch) advies aan 
direct betrokkenen. Heeft één of meerdere 
slachto� ers direct behoefte aan emotionele 
hulp? Dan zetten we meteen medewerkers 
in voor de opvang van deze slachto� ers. 
SHN kan op verzoek van een gemeente 
in zeer korte tijd een online advies- en 
informatiecentrum opzetten. Lees meer op: 
www.slachto� erhulp.nl/voor-partners

Weerbaar bestuur
Binnen het Netwerk Weerbaar Bestuur zetten veel partners zich gezamenlijk in voor de veiligheid en integriteit 
van politieke ambtsdragers zoals burgemeesters, raadsleden, gedeputeerden en waterschapbestuurders. 
Vanuit het Netwerk ontwikkelen we maatregelen en zorgen we voor ondersteuning zodat u niet alleen staat op 
lastige momenten. Wanneer er toch een gevoel van onveiligheid is of u te maken krijgt met intimidatie, 
bedreiging of geweld, wordt meestal eerst ondersteuning geboden binnen de eigen gemeente en met de 
betrokken politie. Ook het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur kan advies geven in deze fase. Het kan 
daarnaast handig zijn dat er bij rechtshulp en nazorg wordt meegedacht vanuit een professionele partij, zoals 
Slachto� erhulp Nederland.

Lees in deze brochure wat Slachto� erhulp Nederland voor u kan betekenen.

Advies bij aangifte
U heeft het recht om domicilie te kiezen, u kunt 
dan een ander adres dan uw woonadres in de 
aangifte laten vermelden. Daarnaast is het mogelijk 
om aangifte onder nummer te doen indien er een 
ernstige vrees is voor represailles. Informeer hiernaar 
bij de politie. Heeft u een vraag over de bescherming 
van uw gegevens bij het doen van aangifte neem 
dan contact op met Slachto� erhulp Nederland. 

Contact- of gebiedsverbod 
Indien u zich onveilig voelt en vreest dat de 
verdachte weer contact met u zoekt, kunt u 
verzoeken om een contact- of gebiedsverbod. 
Zowel een o�  cier van justitie als de (straf) rechter 
kan een contact- of gebiedsverbod opleggen. 
Slachto� erhulp Nederland kan ondersteunen bij het 
indienen van een verzoek hiertoe. 

Mogelijkheden voor een 
schadevergoeding
Als u schade heeft, wilt u die natuurlijk vergoed 
krijgen. Wij helpen u bij het in kaart brengen van 
uw schade en adviseren u over wie uw schade kan 
vergoeden.

Schadevergoeding van de dader in het 
strafproces
Wilt u in de strafzaak een schadevergoeding eisen 
van de dader? Slachto� erhulp Nederland helpt bij 
het in kaart brengen van uw schade en het invullen 
van de formulieren. 

"Mijn advies? Vraag hulp, 
accepteer hulp! Je kunt 
niet overal in thuis zijn."

"Mijn contactpersoon hield 
me van elke stap in het 
proces op de hoogte."
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