
Gehonoreerde aanvragen Veilige Publieke Taak 2010   

Naam organisatie  Naam project Omschrijving Bedrag in € 

Politie Hollands 

Midden 

Proefproces om regres re -

integratiekosten dienstongeval 

te vergemakkelijken 

Proefproces  3.250, - 

Gemeente 

Halderberge 

Regie over agressie 

 

Vernieuwen van het beleid, 

het protocol afstemmen op 

de verschillende disciplines, 

het invoeren van het GIR als 

registratiesysteem, een 

opleidingsplan en aanwijzen 

van een agressiecoördinator. 

3.500, - 

Bureau Jeugdzorg 

Friesland 

Agressie & geweld 

 

Vormgeven aan een nieuw 

beleid rondom agressie en 

geweld: training, manier van 

registreren waarbij 

registreren en nazorg zijn 

gecombineerd 

4.217, -  

Gemeente Tholen 
Omgaan met agressie en 

intimidatie 
Training 4.277, - 

Bureau Jeugdzorg 

Amsterdam 

Incidentenbeleid en borging 

daarvan in de organisatie 

Inzet meer gebruik van de 

"themakoffer" 
5.315, - 

Ananz,  

organisatie voor 

ouderenzorg 

Agressie advies team 
Het oprichten van een 

agressie advies team 
5.480, - 

Intergemeentelijke 

Sociale Dienst 

Agressiepreventie 

 

Training en aanschaf mobiele 

alarmknop 
12.743, - 

SIGRA 

“Aangifte doen: zo werkt het”.  

Een vervolg op 'Laat het weten' 

 

Door het vergemakkelijken 

van het doen van aangifte en 

de kennis over elkaars 

werkprocessen tussen 

zorgmedewerkers en politie 

te vergroten zal de 

bereidheid tot het doen van 

aangifte in geval van 

agressie en geweld 

toenemen.  

 14.362,50 

afdeling Strafrecht en 

Criminologie, Faculteit 

der 

Rechtsgeleerdheid, 

Vrije Universiteit 

Amsterdam 

Omvang, aard en eventuele 

strafrechtelijke gevolgen van 

geweld door patiënten tegen 

werknemers in de psychiatrie. 

Door middel van 

verschillende deelstudies 

achterhalen welke factoren, 

volgens de verschillende 

betrokken partijen, bepalend 

zijn voor de beslissing om 

wel of geen aangifte te doen. 

18.000, - 

 

 
   



GHOR Groningen Zware jongens 

Een oefenweek door met 15 

verschillende 

multidisciplinaire 

leidinggevende teams 

oefeningen te draaien 

waarbij men geconfronteerd 

wordt met agressie tegen 

hulpverleners tijdens twee 

verschillende incidenten. 

20.000, - 

Stg Het Parkhuis 
Terugdringen van agressie bij 

zorg voor jong Dementerenden 

Borging en nazorg traject. 

 
22.965, - 

Gemeente Wijchen 

Publieke agressie, daar doe je 

wat aan! 

 

(bij) Scholing van alle 

medewerkers met 

rechtstreeks publiek contact 

en een snellere responstijd 

na een alarmering. 

24.570, - 

Veolia Transport 

Nederland Beheer BV 
Jij stuurt je werk! 

Coaching on the job (training 

en e-coach). 
30.730, - 

POUWER, school voor 

Praktijkonderwijs 

 

(Invoering) EQUIP in het 

onderwijs 

 

EQUIP is een programma 

ontwikkeld door Gibbs, Potter 

en Goldstein. Het helpt 

jongeren op een 

constructieve manier om te 

gaan met de mogelijkheden 

van de groep. 

32.655, - 

Hogeschool Utrecht 
Werkconferentie Ontwikkeling 

Curriculum Agressiebeheersing 

Een blauwdruk voor 

opleiding programma’s 

Agressiebeheersing. 

34.487, - 

Emma 

Kinderziekenhuis 

Omgaan met agressie in het 

Emma Kinderziekenhuis AMC 
Training 35.224, - 

Taxicentrale Renesse 

BV in opdracht van 

Gemeente  

Schouwen- Duiveland  

Veilig Recreatievervoer 

Schouwen-Duiveland 

 

Door voorlichting, training 

gericht op de- escalatie, 

begeleiding en door repressie 

van overtreders het gedrag 

van jongeren beïnvloeden. 

44.000, - 

Spirit Jeugdzorg 

Verbeteren veiligheid en 

veiligheidsbeleving van 

medewerkers met cliënten 

contacten. 

 

Het ontwikkelen van een 

modulaire training op het 

gebied van herkennen en 

beheersen van agressie en 

het ontwikkelen van een 

risicotaxatie instrument. 

31.800, - 

CNV Onderwijs 

“Veilig werken in de scholen” 

Onderwijspersoneel werkt zelf 

aan een veilig werkklimaat 

 

Acht schoolinstellingen zullen 

een aantal fasen doorlopen: 

1. Veiligheidsbeleid 

ontwikkelen op scholen. 

2. Borgen van beleid door 

49.310, - 



middel van trainen van 

vaardigheden. 

GGz Breburg Groep 

Veiligheid voor medewerkers en 

cliënten in GGz Breburg Groep 

 

Verbeterplan 

veiligheidsvisitatie; preventie 

van agressie incidenten bij 

dubbele diagnose; 

kwartiermaker: hoe kan de 

sociale veiligheid in woon/leef 

en werkomgeving vergroot 

worden en training. 

15.000, - 

Stg De Hoop 
Samen tegen agressie 2010  

 

Borgen van de bereikte 

resultaten van “Samen tegen 

agressie 2009”. 

25.000, - 

Islamitische 

Schoolbesturen 

Organisatie 

ISBO 

Structureel veiligheidsbeleid 

ISBO- scholen 

Voor de gehele sector PO 

een 

methode ontwikkelen die de 

veiligheidssituatie in kaart 

brengt op basis waarvan 

veiligheidsbeleid kan worden 

ontwikkeld. 

60.055, - 

Gemeente Utrecht Veilige Publieke Taak fase 2 

Concrete praktische aanpak 

in de deelnemende 

organisaties: aandacht voor 

reactie richting daders en een 

ontwikkeling van een ‘tool’ 

om op de werkvloer het 

goede gesprek te 

organiseren over waar de 

grenzen liggen en hoe men 

concreet aangiftebeleid en 

veiligheidsbeleid met elkaar 

verbindt . 

80.000, - 

Gemeente Delft 
"Hospitality" concept 

 

Gastvrije benadering ( klant, 

burger, medewerkers). 
10.000, - 

Platform Sociale 

Veiligheid 

Bejegening.  

Wie goed doet, goed ontmoet! 

 

Opstellen bejegeningprofiel, 

talentenanalyse en 

opleidingen. 

97.745, - 

RET 
"Profilering Overlastgevende in 

het Openbaarvervoer" 

Duidelijkheid voor alle 

betrokkenen rondom het 

openbaar vervoer. 

9.125, - 

Koninklijke 

Beroepsorganisatie v 

Gerechtsdeurwaarders 

(KBvG) 

Project Voorkoming agressie 

 

Een pilot groep van 

gerechtsdeurwaarders krijgt 

een kleine draagbare 

videocamera ter beschikking. 

15.000, - 

Zadkine 
Zadkine gaat voor duurzame 

sociale veiligheid 

Integrale aanpak van 

agressie en geweld.  
16.000, - 



Boven IJ ziekenhuis 

(via CCV) 

Zintuigbeïnvloeding en 

veiligheid 

 

Met behulp van een 

zintuiglijke aanpak (licht, 

kleur, geluid, muziek e.d.)  

de objectieve en subjectieve 

veiligheid in de 

werkomgeving te verbeteren.  

40.000, - 

Gemeente 

Roosendaal 
Implementatie agressiebeleid 

Uitvoering van het 

implementatieplan. 
15.000, - 

 

 

Qbuzz BV 

 

 

Anti- vandalismebus 

 

Interactief agressie en 

geweld bestrijden: reiziger 

niet als oorzaak zien, verschil 

in beleving tussen reiziger en 

vervoerder als oorzaak zien.  

22.500, - 

Reinier van Arkel 

Groep 

Samen werken aan veiligheid, 

Zorgpark Voorburg, Vught 

Door het inzetten van een 

effectief 

bewustwordingsprogramma 

wordt helder welk gedrag van 

medewerkers het meest 

bijdraagt aan een veilige 

zorg- en werkomgeving. 

15.000, - 

Politie Rotterdam 

Rijnmond 

Het stroomlijnen en bevorderen 

van de aangiftebereidheid voor 

brancheorganisaties met een 

publieke taak 

Eenduidige 

registratiemethode voor VPT-

geweld via internetaangifte 

ontwikkelen. 

50.000, - 

Regiopolitie IJsselland 
Handen af van onze helpers 

 

Provinciale benadering, 

waarbij het OM, Politie en 

Provincie hun opgedane 

ervaringen m.b.t. agressie en 

geweld, delen en aanbieden 

hen te begeleiden met de 

afhandeling ervan. 

50.000, - 

Maasland college Oss 
Respect, mattie! 

 

Door leerlingen op school 

actief aan de slag te laten 

gaan met gedragscodes in 

hun leefomgeving (de wijk) 

worden ze 

medeverantwoordelijk 

gemaakt voor de 

leefbaarheid van de wijk. 

81.598, - 

Gemeente Heerlen 
Aanpak agressie en geweld 

Gemeente Heerlen 

Gedegen aanpak van 

agressie en geweld. 
10.000, - 

Gemeente Texel 

Wij voeren onze publieke functie 

professioneel uit en behandelen 

elkaar met respect. 

 

Agressiebeleid 

implementeren:werken met 

GIR,trainen en 

communiceren. 

10.000, - 

    



Gemeente Staphorst 
Specifieke deskundigheid 

winterdienst plus 
Training 3.613, - 

KBS De Boomgaard 
Samen School Veiliger maken 

 

In 5 fases: 1. veiligheidsaudit, 

2. plan uitgewerkt, 3. 

oefenen, 4. aan het werk, 5. 

evalueren. 

3.750, - 

Fioretti college, 

School voor MAVO, 

VMBO en 

praktijkonderwijs 

“Gedrag beïnvloedt gedrag”. 

 

agressieprotocol, trainingen 

personeel en 

voorlichtingscampagne. 

22.500, - 

Hanzehoge school 

Ontwikkelen van Skill Audits 

(SA) “Copingstrategieën bij 

Agressie” 

 

Een SA is een reeks van zes 

korte agressie- simulaties 

van circa vijf minuten elk, 

waarin de vaardigheid van de 

beoordeelde van agressie 

coping wordt beoordeeld. 

31.275, - 

Immigratie en 

Naturalisatie Dienst 

(IND) 

“Samen sterk tegen agressie en 

geweld” 

Implementatie / borgen 

agressiebeleid; opzetten IND 

helpdesk. 

32.500, - 

Meandergroep 

Agressie één stap voor 

(omgaan met agressie) 

 

In een zo vroeg mogelijk 

stadium aan de hand van 

objectieve criteria signaleren 

of bewoner kenmerken van 

mogelijk agressief gedrag 

vertoont tijdens intakeproces/ 

opnameproces. 

50.000, - 

Ziekenhuis Bernhoven 

Training “voorkomen en omgaan 

met agressie” 

 

De ontwikkeling van een 

digitaal programma (e-

learningmodule) dat door en 

voor medewerkers is 

gemaakt. En dat de 

medewerker de e-

learningmodule zowel thuis 

als op het werk kan 

uitvoeren. 

68.624, - 

Wooncorporatie Flow    

(Stichting Fonds Leren 

en Ontwikkelen   

Wooncorporaties) 

 

Toolkit aanpak agressie 

 

Opzetten van een Toolkit; 

deze bevat handreikingen, 

instrumenten, maatregelen 

en tips en wordt (digitaal) 

toegankelijk voor directies en 

medewerkers. 

75.000, - 

  Totaalbedrag 1.306.170,50 

 

 

 


