Door Walter Baardemans
Discussie houdt een norm levend. Dat was de belangrijke conclusie op de werkconferentie ‘Waar ligt
de grens?’ van Veilige Publieke Taak Utrecht. Ruim 130 Utrechtse werkgevers en werknemers met een
publieke taak bespraken woensdag 9 november in het Geldmuseum hoe zij willen reageren op agressie
en geweld. De ontwikkelde ‘Utrechtse TOOL’ helpt organisaties in de praktijk hun grenzen te trekken.
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Discussie houdt een

Werkconferentie Veilige Publieke Taak Utrecht druk bezocht
tot repressie”, zei burgemeester Aleid
Wolfsen bij de presentatie van de
resultaten. “Ik ben aangenaam verrast. De uitwisseling over de grenzen
van organisaties is heel waardevol
geweest.” Officier van Justitie Susan
Terporten-Hop: “Dit schept verplichtingen naar mensen die de grens hebben
getrokken en aangifte hebben gedaan.”
Johan van Renswoude, districtschef
politie Utrecht: “Mijn verwachtingen
zijn overtroffen.”

Het was passen en meten tijdens
het World Café om bij de juiste tafel
te komen, want het was druk op de
werkconferentie Waar ligt de grens?
van Veilige Publieke Taak Utrecht
(VPTU). In drie verschillende sessies bespraken deelnemers in kleine
groepjes best practices en opbrengsten van het project Veilige Publieke
Taak Utrecht. Wat kon beter, anders?
Hoe reageren jullie? Hoe bereik je 100
procent registratie in het Gemeentelijk
Incidentenregistratiesysteem (GIR)?
Om te voorkomen dat slimme ideeën
verloren zouden gaan, werden alle
ingevingen met stift op Chinees tafelpapier genoteerd. De random samenstellingen aan tafels, zorgden in korte
tijd voor veel kennisdeling. “Het is een
goede oogst aan ideeën, van preventie

Een op vijf
Met hun aanwezigheid op de werk
conferentie onderstreepte de driehoek
het belang van het project VPTU. Binnen
VPTU stimuleren gemeente Utrecht,
politie en Openbaar Ministerie een
‘consistent en stevig’ veiligheidsbeleid
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bij gemeentelijke diensten en andere
Utrechtse werkgevers met publieke
taken, zoals openbaar vervoer, scholen,
hulpverleners en welzijnswerk. Het project bevordert dat organisaties vaker
aangifte doen van incidenten en dat de
afhandeling van incidenten verbetert.
Zo’n 70 procent van medewerkers met
een publieke taak wordt geconfronteerd met agressie en geweld. Alleen
al binnen gemeente Utrecht gaat het
jaarlijks om 600 incidenten intimidatie
en 1450 gevallen van verbale agressie.
Slechts één op de vijf werknemers met
een publieke taak doet aangifte.

Utrechts Kader
De gemeente Utrecht gebruikt sinds een
half jaar in drie pilots het GIR en hanteert intern sinds enkele maanden het

Agressie

Utrechts Kader. Dit online instrument
bevat handvatten en richtlijnen over
preventieve maatregelen, checklists
over aangifte en schadeverhaal en handelen na incidenten (zie www.utrecht.nl/
veiligepublieketaak). Het Kader is onder
andere gebaseerd op de gemeentelijke
arbocatalogus Agressie en Geweld.

nieuwe ontwikkelingen, ander gedrag en
nieuwe incidenten.

een werknemer de beslissing over aangifte niet alleen neemt. Een succesvol
veiligheidsbeleid vraagt dat publieke
dienstverleners, werkgevers, leidinggevenden en werknemers, samen vast
leggen waar de grenzen liggen en hoe
de organisatie reageert op incidenten.
“Als de organisatie weet welk gedrag

Normatieve herinrichting
Het gesprek voeren was precies de
bedoeling van het World Café. Hans
Boutellier, directeur van het Verweij
Jonker Instituut en bijzonder hoog
leraar Veiligheid en Burgerschap aan de
Vrije Universiteit, vatte achteraf scherp
samen wat er volgens hem in de samenleving en in ‘het café’ was gebeurd:
‘Sociale structuren zijn losser geworden
en de samenleving is ingewikkelder

norm levend

Projectleider Janny Dierx: “Het project
VPTU heeft geleerd dat het belangrijk
is om snel te reageren op grensoverschrijdend gedrag. Dan moet je wel
weten waar de grens ligt. En aangifte is
geen eindstation; na agressie of geweld
volgt altijd een reactie naar de dader.”
Om organisaties te helpen, kwam het
Utrechts Kader op de werkconferentie voor iedereen online beschikbaar.
Via een flyer/(balie)sticker werden acht
vuistregels voor aangifte gedeeld.

Een lijn
Maar waar ligt de grens? Een buschauffeur voelt zich wellicht eerder
geïntimideerd door een schofferende
opmerking van een passagier dan de
welzijnswerker die dagelijks werkt met
verslaafden. En zelfs binnen organisaties wordt daarover soms verschillend
gedacht. Volgens VPTU is het goed als

men niet wil hebben, kan iedereen een
lijn trekken. Reageren op agressie is
ook een vorm van collegialiteit. En het
werkt om je niet alleen te richten op
wel of geen aangifte doen. De eigen
interventies van de organisatie zijn net
zo belangrijk”, aldus projectleider Dierx.

geworden. Het gevolg is complexiteit
zonder richting. Er is behoefte aan een
normatieve herinrichting van de samenleving. Vanmiddag waren allerlei organisaties bezig zich normatief uit te vinden
door het expliciteren van normen.”

Allebei
Utrechtse Tool

In een gesprek over de Utrechtse norm
werd gevraagd wat het belangrijkste
was: de norm of het gesprek? “Allebei.
Je hebt een norm nodig, maar een
norm blijft levend door discussie”,
was de terechte samenvatting.

Om in organisaties daarover het gesprek
aan te gaan, ontwikkelde VPTU de
Utrechtse Tool - de Waar ligt de grens?methode. Met de methode kunnen organisaties via gestructureerde gesprekken
in de praktijk hun positie bepalen en een
norm stellen. De methode nodigt uit om
binnen de organisatie vaker het gesprek
aan te gaan. Want essentieel voor het
ontwikkelen en onderhouden van een
stevig veiligheidsbeleid en aangiftebeleid
blijkt het gesprek daarover gaande
houden en steeds opnieuw toetsen aan

Een uitgebreid verslag van de
werkconferentie en de hulpmiddelen die Utrecht ontwikkelde
zijn te downloaden via
www.utrecht.nl/veiligepublieketaak
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