
Na agressie en geweld kun jij of je 
werkgever aangifte doen bij de politie. 
Hoe dat werkt, wie daarbij kunnen 
helpen en welke telefoonnummers je 
moet kennen, lees je in deze folder. 
Zorg altijd dat anderen in de organisatie 
op de hoogte zijn als je aangifte wilt 
doen, zodat je er niet alleen voor staat.

Maak intern een melding van het incident volgens 
de interne meldingsprocedure. Zorg dat de juiste 
personen op de hoogte zijn dat je aangifte wilt 
doen. Zij kunnen je helpen met de opvang, 
nazorg, aangifte en het verhalen van schade. Je 
kunt ook nazorg krijgen van slachtofferhulp via de 
politie.

De 7 W’s: wie, wat, waar, waarmee, op welke 
wijze, wanneer en waarom. Beantwoord die 
vragen voordat je aangifte gaat doen. Denk  
ook aan foto’s (van de situatie, personen, schade 
en verwondingen), camerabeelden, voicemail- 
 berichten en de verklaring van een arts of 
getuige.

Ga je aangifte doen? Neem dan contact op met 
de politie om het incident te bespreken en een 
afspraak te maken. Je kunt zelf aangifte doen, 
maar dat kan ook je leidinggevende of iemand 
anders uit de organisatie doen namens de 
werkgever. Jij als slachtoffer wordt dan als 
getuige gehoord.

Vertel de politiefunctionaris wat er is gebeurd 
en vermeld alle feiten. Geef ook aan wat het 
incident voor gevolgen voor je heeft gehad, 
zoals angst, pijn of stress: dat is van belang 
voor het vervolg van de zaak.
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Je kunt bij aangifte altijd domicilie kiezen op 
je werkadres. Dan komt alleen het adres van 
je werkgever in het dossier. Geef in dat geval 
niet je eigen adres, BSN of geboortedatum.  
Je voor- en achternaam moeten wel worden 
opgenomen. Bij ‘aangifte onder nummer’ 
hoeft zelfs je naam niet in het proces-verbaal, 
maar dat kan alleen als je anonimiteit 
gegarandeerd kan worden. De Hulpofficier 
van Justitie beslist of dat in jouw situatie 
mogelijk is. 

Politie en het OM geven agressie en geweld 
tegen medewerkers met een publieke taak een 
hogere prioriteit. De politie moet dan aan de 
aangifte de VPT-code (Veilige Publieke Taak) 
toekennen. Vraag daar om als je aangifte doet.

Vraag de politie om een afschrift van de  
aangifte en controleer de inhoud. Controleer  
ook of het juiste adres is vermeld en of de 
VPT-code is toegekend. Vraag hoe je op de  
hoogte wordt gehouden van het vervolg. Loopt  
de correspondentie via de organisatie? Regel dan 
intern dat alle post op de juiste plek terecht 
komt.

ruimte voor logo
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Stap 1
Het Word-document bestaat uit 
vier folders. Vul de bovenste folder 
op alle twee de pagina’s met jullie 
eigen teksten, telefoonnummers 
en logo. Je kunt natuurlijk ook de 
standaardtekst gebruiken. 

Stap 2
Klik op ‘kopieer’ in de bovenbalk om 
de aangepaste tekst automatisch in 
alle folders te plaatsen.  

Stap 3
Print het document dubbelzijdig A3.

Stap 4
Vouw de print op de vouwlijnen, 
zoals in de afbeelding. Begin rechts 
en vouw door totdat je één strook 
over hebt.

Stap 5
Vouw de print weer uit tot het hele 
vel.

Stap 6
Snij de folders uit door gebruik te 
maken van de snijtekens. Zie de 
groene stippellijnen hieronder voor 
een voorbeeld.

Stap 7
Vouw de losse folders weer tot het 
handige zakformaat.  

Maak een folder met een stappenplan ‘Aangifte doen bij de politie’ op maat voor jouw organisatie! Je 
kunt de folder naar wens aanpassen en helemaal bij jullie beleid en organisatie laten aansluiten. Je 
print, snijdt en vouwt de folder zelf. Het resultaat is een handig stappenplan op zakformaat.

Instructie folder ‘Aangifte doen bij de politie’

4
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